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 الفقه اإلسالمي وأصوله 
 

 ) عنوان جديد 1000(
 
 
 
 
 

 
 حممد خري رمضان يوسف 

 
 
 

 اجلزء الثاين 
 
 
 

 هـ  1440مجادى األوىل 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
 

الذين آثروا   وعلى آله وصحبهوالصالم والسالم على البشري النذير،  احلمد هلل العليِّ الكبري،  
 : ، وبعدعباد، وفتحوا البالد، وفقَّهوا الالعلم واجلهاد

) عنوان جديد،  1000الذي ضمَّ (،  فهذا هو اجلزء الثاين من كتاب (الفقه اإلسالمي وأصوله)
وهذا اجلديد هـ)،    1439  –  1435إبصدارات (اختصَّ  ، الذي  مما مل يرد يف اجلزء األول منه 

  ا هـ)، وكذلك الرسائل اجلامعية اليت نوقشت يف هذ  1440  –  1436(فيه منشورات األعوام  
وسرت فيه على التقسيم املوضوعي نفسه، مع اجتهادات  .  ، والرتكيز فيه على الكتاب تاريخال

   جديدة، وإن قلَّت.
 ينه. يف ح، لعام قبل أو بعد، لعدم وضوحها وأشري إىل احتمال اخلطأ يف بعض سنوات النشر

 ثيبين عليه، واحلمد له وحده. أدعو هللا تعاىل أن ينفع به، وي
 

 حممد خري يوسف
   هـ 1440مجادى األوىل 
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 الفقه اإلسالمي 
 

 الفقه اإلسالمي (األعمال الشاملة)
 

أهبا: جامعة امللك   -مفرح بن حممد غزواين.  /اآلراء الفقهية للشيخ عطية حممد سامل رمحه هللا
 (ماجستري).هـ   1440خالد، 

 من أول ابب احليض، إىل �اية ابب مواقيت الصالة: مجًعا ودراسة. 
 

هـ،    1439بتكار،  عّمان: دار اال  -جنوى قراقيش.أحباث علمية حمكمة يف الفقه اإلسالمي/  
 ص.  161

 
دراسة وحتقيق بسام  "/  فتح الباري"االختيارات الفقهية للحافظ ابن حجر العسقالين يف  

 ص.  216م،  2016هـ،  1437إستانبول: دار اللباب،  -صهيوين.
 

طيب مال   /جمموعة رسائل فقهية:  إرشاد املهتدين يف إيضاح بعض املسائل من فروع الدين
بريوت: دار الكتب العلمية،    -؛ عين به احملروس أبو بكر مال طاهر البحركي.عبد هللا البحركي

 ص.  464هـ،  1438
 . ) رسالة 34فيه (

 
تكوين للدراسات بريطانيا:  -أمين صاحل. /أهل األلفاظ وأهل املعاين: دراسة يف اتريخ الفقه

 .هـ 1439واألحباث، 
 هـ)  1434سبق نشره يف جملة األمحدية بديب (ذو احلجة 

 
 1439الر�ض: مكتبة القانون واالقتصاد،    -عبدالعزيز بن حممد الربيش.حبوث فقهية حمكمة/  

 ص.  336هـ، 
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مشعل بن عبدالعزيز   /بداية الفقيه: كتاب خمتصر يف الفقه يعىن أبصول املسائل الفقهية...
 . هـ 1439جدة: دار األوراق،  -.الفالحي

 
ظافر  بدر الدين العيين وجهوده الفقهية يف كتابه "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"/  

 هـ.  1439بريوت: دار املقتبس،  -هاشم حممد صاحل.
 

جدة: دار األوراق،    -سعيد بن حسن الزهراين.  /التجديد الفقهي: دراسة أتصيلية تطبيقية
 هـ؟ (أصله رسالة علمية).  1439

 
القاهرة:   -.جممع الفقه اإلسالمي ابهلند  /دراسة اترخيية  :تطبيقات الفقه اإلسالمي يف اهلند

 ص.  246م،  2017هـ،   1438دار الكلمة، 
 

املؤيدين واملعارضني: دراسة أتصيلية/   الفقه اإلسالمي بني  العريب.تقنني    - .2ط  -هشام 
 هـ. 1439القاهرة: دار اليسر، 

 
 ص.  160هـ،  1438مصر: املؤلف،  -.اإلنه رضا عبداجمليداجلديد يف فقه التجديد/ 

 
حتقيق عبدالرمحن هـ)؛    1267حممد بن حيىي الضمدي (ت  اجلواهر املضية نظم الدرر البهية/  

 هـ. 1439بريوت: دار املقتبس،  -بن حممد العيزري.
 

 عبدهللا بن مبارك آل السيف.  اخلارطة البحثية الفقهية/  
 ص.   25هـ،    2/1/1440نشر بعضها يف شبكة األلوكة، منها بتاريخ  مفيدة،  أجزاء متفرقة،  

 
  2017هـ،    1438دمشق: بريوت: دار ابن كثري،    -حممد الزحيلي.  /دراسات فقهية معاصرة

 . مج 5م، 
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  - هـ).  1307حممد صديق بن حسن خان الِقنَّوجي (ت    /الروضة الندية شرح الدرر البهية

 ص.  823هـ؟،  1438بريوت: دار ابن حزم، 
 

ــ،  1438تونس: دار املازري،   -صـــاحل العود.زبدة أقالمي يف اتريخ الفقه اإلســالمي/  هـــــــــــــــ
 ص. 143

 
اجلزائر: دار املرياث    -.زيد بن حممد املدخلي  / لشوكاينلشرح الدرر البهية يف املسائل الفقهية  

 هـ.  1439النبوي، 
 

بريوت: دار    -مجع وتعليق حممد صبحي حسن حالق.  / الفتح الرابين من فتاوى الشوكاين
 ص).   7042مج ( 13هـ،  1438ابن حزم، 

 
  1437القاهرة: دار السالم،    -حممد مصطفى شليب.  /والواقعيةالفقه اإلسالمي بني املثالية  

 ص.  200م،  2016هـ، 
 

  1438املنصورة: دار اإلسالم للنشر،    -حممد سليم العوا.الفقه اإلسالمي يف طريق التجديد/  
 ص.  354م،  2017هـ، 

 
التحيز الس   -إبراهيم رضا وآخرون.  / رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد  :فقه  الم، القاهرة: دار 

   ص. 477م،  2016هـ،  1437
 .م  2007 هـ، 1428 الذي عقد يف القاهرة عام ،من أعمال مؤمتر التحيز الثاين

 
 ص).   1232مج ( 3هـ،  1439القاهرة: دار السالم،  -سيد سابق.فقه السنة/ 
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يف اململكة العربية السعودية وبعض   هرس املوضوعات الفقهية يف اجملالت العلمية احملكمةف
؛ إشراف  هـ١٤٣٩  -١٤٣٨  ،الفقه للعام  ،عداد طالبات مرحلة الدكتوراه إدول اخلليج العريب/  

فلمبان حسن  بنت  القرى  -.صباح  أم  جامعة  املكرمة:  والدراسات  مكة  الشريعة  ، كلية 
 ص.  388، هـ 1439، اإلسالمية

 فقهي). موضوع  1665جملة حمكمة،  33(تكشيف 
 

هـ؛    1439  –  1438إعداد طالب بر�مج الدكتوراه    /كشاف املخطوطات الفقهية احملققة
مرحبا. غازي  إمساعيل  األول.  -إشراف  القرى، كلية   - اإلصدار  أم  جامعة  املكرمة:  مكة 

 هـ (قاعدة بيا�ت).  1439الشريعة، 
 

 - حممد إلياس املراكشي.  /اإلسالميما نسبه الصحابة والتابعون إىل السنة وأثره يف الفقه  
 هـ (أصله رسالة ماجستري).  1439القاهرة: دار السالم، 

 
هـ)؛ حتقيق   1318فضل بن علوي موىل الدويلة ابعلوي (ت  جمموع ثالث رسائل علمية/  

 هـ؟ 1439الكويت: دار الضياء،   -أنور بن عبدهللا سامل ابعمر.
 وهي: أساس اإلسالم لبيان األحكام.

 الشفيق ببيان حكمة بيع الرقيق.إسعاف 
 ُعدَّة األمراء واحلّكام إلهانة الكفرة وعبدة األصنام. 

 
  1437الكويت: دار الفالح،    -عمر بن صاحل بن عمر.  /املدخل إىل دراسة الفقه اإلسالمي

 ص.  378م،  2016هـ، 
 
مكة املكرمة:    -.2ط  -.حممد بن مشري الغامدي  �صر بن   /ملدخل لدراسة الفقه اإلسالميا

 هـ. 1440دار طيبة اخلضراء، 
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 -عبدالقادر بن مساعد الغشامي.  /املسائل الفقهية اليت استدل هلا ابالشتقاق: مجًعا ودراسة
 هـ. (ماجستري).  1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، كلية الشريعة، 

 
بريوت:   -عبدالعزيز بن علي احلريب.  /ا وأحاديثها وإمجاعاهتااملصفَّى يف فقه الشريعة: آ�هت

 ص.  1088م،  2016هـ،   1437دار ابن حزم، 
 

بريوت: دار    -سيف بن علي العصري.املقدمات الفقهية النافعة واألسئلة املذهبية الشائعة/  
 هـ.  1440الر�حني، 

 
  1438صنعاء: مكتبة اجليل اجلديد،    -. 2ط  -فضل بن عبدهللا مراد.املقدمة يف فقه العصر/  

 ص.  1136هـ، 
 

الكويت: دار الظاهرية،    -مشاري سعيد املطريف.  /وقفات فقهية مع العالمة األلباين رمحه هللا
 هـ. 1439

 
 مباحث فقهية تتعلق بعامة أبواب الفقه أو بعضها

 

 -فادي هاين شحيرب.  /أثر القرائن يف العقود يف الفقه اإلسالمي: دراسة أتصيلية تطبيقية
 هـ.   1439بريوت: دار املقتبس، 

 
اإلسالمي/   الفقه  يف  اإلحراق  عزامأحكام  حممد  هاشم  الفاروق،    -.حممد  دار  عّمان: 

 هـ.1438
 

األ الفقه  أحكام  يف  األ  اإلسالمي:عياد  على  تطبيقية  البدعيةدراسة أتصيلية  نوير    /عياد 
 هـ (ماجستري). 1439الكويت: كلية الشريعة، الكويت: جامعة  -.ماجد العتييب
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 - معايل محاد العجمي.  /أحكام التعليق يف الفقه اإلسالمي: دراسة شرعية أتصيلية مقارنة
 ص (دكتوراه).  511م،  2016هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة، 

 
 هـ.   1438أجمد،  عّمان: دار    -شيماء �سني الرفاعي.  /أحكام السرت يف الشريعة اإلسالمية

 
املنيا: جامعة    -صالح مساعد العازمي.األحكام الفقهية اخلاصة ابلصوت: دراسة مقارنة/  

 ص (ماجستري).   295هـ،  1438املنيا، 
 

الر�ض: جامعة اإلمام، عمادة   -.أمـل بنت حممد الصغـري  /أحكـام املنـفصل ونـوازله املعاصرة
 ). رسالة دكتوراه هـ (أصله 1439البحث العلمي، 

 
  الر�ض:   -.فهد بن صاحل الدابس  /االستئناف والبناء يف الفقه اإلسالمي يف غري العبادات

 هـ (دكتوراه).  1439، املعهد العايل للقضاء
 

املدين والشريعة    :التعاقد  االلتزام ابلتبصري يف  القانون  بني  أمري  اإلسالمية/  دراسة مقارنة 
 ص.  667هـ،  1438القاهرة: دار النهضة العربية،  -أمحد النمر.

 
بريوت: دار املقتبس،    -حممد زكر� حممود صاري.  /البينة يف الشريعة والقانون: دراسة مقارنة

 هـ.   1439
 

الشريعة   يف  الباطن  من  الشهاوي   /أنواعه  ،ضوابطه  ،أحكامهاإلسالمية:  التعاقد  شفيقة 
 ص.  152م،  2017هـ؟،   1438القاهرة: دار الفكر العريب،  -رضوان.
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 يب عمران موسى بن أيب علي الز�يتأل  /التنبيه بسواطع األدلة على اختالف مطالع األهلة 
بقيان هـ)؛ حتقيق    714(ت    الزموري العلمية،    -.يونس  الكتب  دار  هـ،    1439بريوت: 

 ص. 96
 

الفقه اإلسالمي/   الشرعية واآلاثر املرتتبة عليه يف  أوليطي.اجلهل ابألحكام   - فوزي سامل 
 ص. (دكتوراه).  430هـ،  1438بنها: جامعة بنها، 

 
 ؟هـ 1438بريوت: دار ابن حزم،  -خمتار بن العريب مؤمن.اجلهل وأثره يف األحكام/  

 
الر�ض: دار    -أمحد بن عبدالرمحن الرشيد.  /تطبيقيةاحلاجة وأثرها يف األحكام: دراسة نظرية  

 ص.  766م،  2016هـ،  1437التدمرية، 
 

 / : دراسة شرعية مقاصدية ثقافية لعلم البدائل اإلسالمية حقيقة البديل اإلسالمي وآاثره
 هـ. 1439الر�ض: مدار الوطن للنشر،   -.بسام بن أمحد بر�وي 

 
اإلسكندرية:    -رمزي حممد علي دراز.  /الفقه اإلسالميعلى األحكام يف    السكوت وأثره

 هـ. 1438دار اجلامعة اجلديدة، 
 

رانية علي   /فروض الكفا�ت ودورها يف اجملتمع املعاصر: دراسة أصولية مع تطبيقات فقهية
 ص  (ماجستري). 288م،  2016هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة،  -مؤمن.

 
الكويت: مكتبة    -صاحل قادر الزنكي.  /عريف للتنمية املستدامةالفروض الكفائية: اإلطار امل

 هـ. 1440الفالح، 
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تعارض األصل والظاهر يف اجلنا�ت واحلدود واألطعمة واألميان  /مجًعا ودراسة  :مسائل 
 هـ (ماجستري).  1439، جامعة امللك سعودالر�ض:  -.جنود بنت خالد اجلابر 

 هـ.  1439  – 1435رسائل أو أكثر، بني األعوام ويف أبواب أخرى من الفقه، يف مخس 
 

املسلمة األقليات  على  اإلسالمية  االعتبارية  الشخصية  ابهويل.  /والية  الر�ض:   -يولندا 
 هـ (ماجستري).  1440جامعة امللك سعود، 

 
 وطرق البحث فيهومناهجه  تعليم الفقه 

 

  1437الشيخ: جامعة كفر الشيخ،  كفر    -إبراهيم يوسف إبراهيم.اإلمام البيضاوي فقيًها/  
 ص (ماجستري).   295م،  2016هـ، 

 
�سر عبداهلادي    / هـ)  911ختريج الفروع على األصول عند جالل الدين السيوطي (ت  

 ص (ماجستري). 382م،  2016هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة،  -نصر.
 

البغدادي (ت   إبراهيم    / هـ)  422ختريج الفروع على األصول عند القاضي عبدالوهاب 
 ص (دكتوراه).  590م،  2016هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة،  -عبده.

 
الر�ض: اجلمعية الفقهية    -هيثم بن فهد الرومي.  / التعاليق وأثرها يف تطوير الدرس الفقهي

 هـ. 1439السعودية، 
 

ندا   /طنطاوي رمحه هللالتفكري الفقهي يف "التفسري الوسيط" لألستاذ الدكتور حممد سيد  
 ص (ماجستري).  191هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -عمر أبو زيد.

 
القاهرة: جامعة    -إبراهيم عبد اجملمعي.  / جهود الدكتور عبدالكرمي زيدان يف الفقه وأصوله

 ص  (ماجستري). 412م،  2016هـ،  1437القاهرة، 
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(ت اإلسالمي  الفقه  يف  شلتوت  حممود  الشيخ  أبو   /هـ)  1383  جهود  إبراهيم  آسية 

 ص  (ماجستري). 456م،  2016هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة،  -القاسم.
 

البيان ألحكام القرآن"  825وزعي (ت  َــ اجلهود الفقهية لإلمام امل   / هـ) يف كتابه "تيسري 
 (ماجستري).ص  300هـ،  1438مصر: جامعة جنوب الوادي،   -أمحد حافظ حممود.

 
عبيد حممد   /اخلطيب الشربيين فقيًها من خالل تفسريه "السراج املنري": دراسة فقهية مقارنة

 ص  (ماجستري).  338م،  2016هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا،  -الرشيدي.
 

  -أعّد حتت إشراف عبدهللا بن وكيل الشيخ، خالد بن عبدهللا املزيين.  /مسرد املهارات الفقهية
 هـ. 1439ض: رسوخ، الر�

 
هـ) من خالل كتابه "الفواكه    1125منهج اإلمام أمحد بن غنيم النفراوي املالكي (ت  

هـ،    1438املنيا: جامعة املنيا،    -حنان شادي عبداملنعم.  /الدواين": دراسة أصولية فقهية
 ص. (دكتوراه).  346

 
الر�ض: إثراء    - حتقيق شركة إثراء املتون.مهارات كتابة البحوث الصفية يف الفقه وأصوله/  

 هـ.  1440املتون، 
 

الر�ض: اجلمعية الفقهية السعودية: دار التحبري،    -.عبدهللا بن حممد آل خنني  املهارة الفقهية/ 
 هـ. 1440

 
 فقه املرأة املسلمة

 

 هـ. 1440بريوت؟: دار احملرر األديب،    -إعداد حممد حامد حممد.أحكام النساء لأللباين/ 
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القاهرة:    -.هـ)  1336محزة فتح هللا (ت  ابكورة الكالم على حقوق النساء يف اإلسالم/  

 هـ. 1438كشيدة للنشر، 
 

املرأة (سيداو) يف  حقوق املرأة السياسية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  
الشريعة اإلسالمية بنها،    -إميان شوقي إمساعيل.  /ضوء أحكام  هـ،   1438بنها: جامعة 

 ص. (دكتوراه).  303
 

املسلمة املرأة  يهم  ما  املسلمة: كل  للمرأة  الشامل  مراد.  /الفقه  دار    -مصطفى  القاهرة: 
 ص.  180م،  2016هـ،  1437الروضة، 

 
بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -سها سليم ِمكداش.  /فتاوى شرعية معاصرة  :مع النساء

 ص.  536م،  2016هـ،  1437
 

غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -سعدية عديل الترت.  /موقف الشريعة االسالمية من اتفاقية سيداو
 ص (حبث مكمل لرسالة املاجستري).  258هـ،  1438

 
 أصول الفقه

 
 الكتب القدمية

 

هـ)؛ حتقيق سليمان بن عبدهللا    387عبيدهللا بن حممد بن بطة العكربي (ت    / إبطال احليل 
 هـ. 1439مكة املكرمة: دار عامل الفوائد،  -.3ط -العمري.

 
ــ)؛ حتقيق  702أليب عمران موســى بن أيب علي الز�يت (ت   /اإلحكام ملسـائل األحكام هــــــــــــــ

 هـ (أصله رسالة علمية). 1439القاهرة: دار الكلمة،  -أمحد إيد موسى.
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  716جنم الدين سليمان بن عبدالقوي الطويف (ت    /اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية
 هـ؟   1440الكويت: مكتبة أهل األثر،  -هـ)؛ حتقيق حممد بكر زهران الشنشوري.

 
حتقيق بركة هللا  هـ)؛    344نظام الدين أمحد بن حممد الشاشي احلنفي (ت    /أصول الشاشي

دمشق؛   -.3ط -.اخلاشياملرادزهي خرج أحاديثه أبو احلسيين عبد اجمليد بن حممد اللكنوي؛ 
 ص.  320م،  2017هـ،  1438بريوت: دار ابن كثري، 

 
الفقه/   املقدسي (ت  أصول  بن مفلح  الدين حممد  بن حممد    763مشس  هـ)؛ حتقيق فهد 

 مج.  4، هـ 1440الر�ض: مكتبة العبيكان،  -ط، جديدة.  -السدحان.
 

هـ)؛    909مجال الدين يوسف بن حسن بن عبداهلادي بن املربد املقدسي (ت    /أصول الفقه
 . هـ 1439ل األثر، الكويت: مكتبة أه -.قرأه وعلق عليه هاين بن عبدهللا اجلبري

 
 864مشس الدين حممد بن أمحد احمللي (ت   /البدر الطالع شــــــــرج مجع اجلوامع للســــــــبكي

هــــــــــ،  1439هيئة علماء املسلمني يف العراق،    -هــــــــــ)؛ حتقيق عبدامللك عبدالرمحن السعدي.
 مج.3
 
هـ)؛   1410حممد �سني الفاداين املكي (ت    /إسحاق غية املشتاق يف شرح اللمع أليب  ب

درويش. أمحد  ابن كثري،    -.4ط  -حتقيق  دار  بريوت:  م،    2017هـ،    1438دمشق؛ 
 ص. 416

 
 

هـ)؛ حتقيق   656شهاب الدين حممود بن أمحد الزجناين (ت    /ختريج الفروع على األصول
 هـ.  14340الر�ض: مكتبة العبيكان،  -ط، جديدة. -حممد أديب الصاحل.
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  794بدر الدين حممد بن عبدهللا بن هبادر الزركشي (ت    /تشنيف املسامع جبمع اجلوامع

هـ،   1439مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،    -هـ)؛ حتقيق عبدهللا شرف الدين الداغستاين.
 مج.4
 

حتقيق خليل هـ)؛    430بن عمر الدبوسي (ت  عبيدهللا  زيد  أليب    /تقومي األدلة يف أصول الفقه
 ص.  472هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -حميي الدين امليس.

 
  478إلمام احلرمني أيب املعايل عبدامللك بن عبدهللا اجلويين (ت    /التلخيص يف أصول الفقه 

العلمية،    -هـ)؛ حتقيق حممد حسن حممد حسن إمساعيل. هـ،   1438بريوت: دار الكتب 
 ص.  560

 
 هـ).  750حممد بن عبدالسالم اهلواري (ت  /ألفاظ ابن حاجب تنبيه الطالب لفهم

 هـ...   1439دراسته وحتقيقه يف جامعة امللك سعود ابلر�ض، 
 

تيسري التحرير: شرح حممد أمني املعروف أبمري ابدشاه على كتاب التحرير يف أصول الفقه 
 مج.  4هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -. هلمام الدين اإلسكندري

 
حاشـــية الطرســـوســـي على مرآة األصـــول يف شـــرح مرقاة الوصـــول إىل علم األصـــول للمال 

ــ)؛ حتقيق مجال أبو العز.  1117حممد بن أمحد الطرسوسي (ت   /خسـرو بريوت: دار  -هـــــــــــــ
 ص. 640هـ،  1439الكتب العلمية، 

 
 -اجلميلي.هـ)؛ حتقيق عمر عبد    474أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت    /احلدود

 هـ. 1439الر�ض: دار امليمان، 
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هـ)؛ حتقيق   14سلطان بن حممد بن علي (ق    /خالصة األصول (خمتصر يف أصول الفقه)
 ص.  128، هـ  1437، بريوت: دار الكتب العلمية -إلياس قبالن.

 
الشافعي  / الرسالة ادريس  بن  صاحل    204(ت    حممد  نظام حممد  هبا  وعرف  هلا  قدم  هـ)؛ 
 هـ (خمطوطة مصورة). 1439بريوت: دار املقتبس،  -يعقويب.
 تلميذه الربيع بن سليمان املرادي البصري خبطه.نسخة 

 
 هـ).  755علي بن احلسني ابن شيخ العوينة املوصلي (ت شرح البديع يف أصول الفقه/ 

 هـ...  1438ابلر�ض، دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام 
 

السيوطي (ت  جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر    / الكوكب الساطع نظم مجع اجلوامعشرح  
جـ    2هـ،    1437بريوت: دار الكتب العلمية،    -؛ حتقيق حممد بن ر�ض األمحد.هـ)  911

 ص).   672مج ( 1يف 
 

 ).هـ 811 سعيد بن حممد العقباين التلمساين (ت  /شرح خمتصر ابن احلاجب األصلي
 هـ... 1437فاس،  -سايس بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   حتقيقه يف

 
 هـ).  699عمر بن عبدالرمحن القزويين (ت شرح خمتصر ابن احلاجب يف أصول الفقه/ 

 هـ... 1440حتقيقه يف جامعة امللك سعود ابلر�ض، 
 

الورقات/   الفركاح (ت  شرح  إبراهيم بن  الدين عبدالرمحن بن  هـ)؛ حتقيق حممد   690اتج 
 ص.   192هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -حسن حممد حسن إمساعيل.

 هـ).  864جالل الدين حممد بن أمحد احمللي (ت  /شرح الورقات يف أصول الفقهيليه: 
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هـ)؛ اعتىن  793الدين مسعود بن عمر التفتازاين (ت سعد شرح الورقات يف أصول الفقه/ 
 هـ. 1439الكويت: دار الضياء،   -به حامت بن يوسف املالكي.

 
هـ)؛   864حممد بن أمحد احمللي الشافعي (ت  جالل الدين   / شرح الورقات يف أصول الفقه

 هـ. 1439مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -.حسن معلم داود حممد قحتقيق و تعلي
 

األصول املسائل يف  اجلشمي   /عيون  احلاكم  بن كرامة  بن حممد  احملسن  أيب سعد  للقاضي 
 هـ.  1439القاهرة: دار اإلحسان،  -هـ)؛ حتقيق رمضان يلدرم. 494(ت  املعتزيل

 
هـ)؛ حتقيق   6أليب الثناء حممود بن زيد الالمشي احلنفي (ق  كتاب الالمشي يف أصول الفقه/  

 ص.  240هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -العزازي.حممد 
 

  710أليب الربكات عبدهللا بن أمحد النسفي (ت    /املناركشف األسرار: شرح املصنف على  
 مج.  2هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ).
 هـ).  1130أمحد املال جيون اللكنوي (ت  /شرح نور األنوار على املنارمع 

 
 هـ).  926أليب حيىي زكر� بن حممد األنصاري (ت  /األصول: يف علم أصول الفقهلبُّ 

 هـ...  1437حتقيقه، أو قسم منه، يف كلية دار العلوم جبامعة القاهرة، 
 

لطائف اإلشـــــــارات إىل شـــــــرح تســـــــهيل الطرقات لنظم الورقات يف األصـــــــول الفقهيات/ 
هــــــــــــــــ)؛ اعتىن به ضـياء احلق أبو   1335عبداحلميد بن حممد علي قدس املكي الشـافعي (ت 

 هـ. 1439القاهرة: دار اإلحسان،  -.2ط -بكر جودة.
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هـ)؛ حتقيق حميي    476(ت    إبراهيم بن علي الشريازي سحاقإ أليب  اللمع يف أصول الفقه/
  2018هـ،    1439دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -.4ط  -الدين مستو، يوسف بدوي.

 ص.  272م، 
 

اعتىن به وعلق هـ)؛    1176حممد بن مصطفى اخلادمي (ت    /يف أصول الفقهجمامع احلقائق 
 ص.  192، هـ 1437،  بريوت: دار الكتب العلمية -حواشيه إلياس قبالن.

جمامع احلقائق والقواعد وجوامع الروائق والفوائد: يف أصول الفقه والقواعد الفقهية/  وبعنوان:  
عزيزي. خالد  الرسالة،    -حتقيق  مؤسسة  رسالة    504هـ،    1437دمشق:  (أصله  ص. 

 ماجستري).
 

دمشق:    -هـ).  543أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب (ت    / احملصول يف علم األصول
 ص.  608م،  2016هـ،  1437دار القلم، 
 حممد سكحال اجملاجي.   /صلة املوصول يف التعليق على احملصول وهبامشه:

 
الدين أمحد بن قاسم  خمتصر الشرح الكبري على الورقات إلمام احلرمني اجلويين/   شهاب 

(ت   الشافعي  حممد.  992العبادي  منهل  ضرغام  حتقيق  املبني،    -هـ)؛  النور  دار  عّمان: 
 هـ.1440

 
هـ)؛    863أليب العباس أمحد بن حممد القلشاين (ت  معونة الطالب يف خمتصر ابن احلاجب/  

 هـ (دكتوراه).  1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -دراسة وحتقيق رضوان الفاليل.
 

حتقيق هــــــــــ)؛  710أليب الربكات عبدهللا بن أمحد النسفي (ت منار األنوار يف أصول الفقه/ 
 هـ. 1439إستانبول: دار اللباب،  -حممد بركات.
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  685للقاضي �صر الدين عبدهللا بن عمر البيضاوي (ت    /منهاج الوصول إىل علم األصول
 416م،    2016هـ،    1437دمشق: دار املصطفى،    -هـ)؛ حتقيق مصطفى ديب البغا.

 ص. 
 

 478 بن يوســـف اجلويين (ت إلمام احلرمني عبدامللك بن عبدهللالورقات يف أصـــول الفقه/ 
 هـ. 1439الكويت: دار الظاهرية،  -هـ)؛ حتقيق حايف النبهان.

 
 الكتب احلديثة 

 

محزة  هـ: دراسة حتليلية/    773اآلراء األصولية لإلمام أيب زكر� حيىي الرهوين املتوىف سنة  
 ص (دكتوراه).  474م،  2016هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة،  -هدية أبو قرين.

 
القاهرة:  -سعيد عبدالسميع قطيفة.اآلراء األصولية لإلمام البخاري: مجع ودراسة وحتليل/ 

 ص (ماجستري). 736م،  2016هـ،  1437القاهرة، جامعة 
 

هـ): دراسة أصولية مقارنة/   310  –   224اآلراء األصولية لإلمام حممد بن جرير الطربي (
 ه (أصله رسالة دكتوراه).  1439عّمان: دار النور املبني،  -عماد حممد كرمي.

 
  - عبدالاله حسني عبدهللا.هـ)/    345آراء القاضي أيب علي بن أيب هريرة األصولية (ت  

 ص (ماجستري).  420م،  2016هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة، 
 

الفقه/   أصول  علم  تطوير  يف  وأثره  النعمان  حنيفة  أيب  عند  املنطقي  عطية  االجتاه  علي 
 ص (دكتوراه).  232هـ،   1439املنصورة: جامعة املنصورة،  -عبدالباقي.

 
مكة    -عبدهللا فاحل اهلاجري.  /لية والفقهية: مجًعا ودراسةإحداث قول اثلث وخترجياته األصو 

 هـ (ماجستري).  1439املكرمة: جامعة أم القرى،  
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ــي ابن   ــولية للقاضــ ــولالاالختيارات األصــ ــول يف األصــ ــن منري  /عريب يف كتابه احملصــ ــوســـ ســـ

 ص (أصله رسالة العلمية). 392هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -الكوش.
 

  - .ير اعبد الكرمي اهلوّ   /أسباب اخلالف يف علم األصول من خالل شرح التنقيح للقرايف 
 ص. (أصله رسالة علمية). 296م،  2017هـ،  1438القاهرة: دار الكلمة، 

 
ــة ــوليني يف اللغات: مجًعا ودراســ ــولية على األصــ ــتدراكات اإلمام القرايف األصــ ــل  /اســ فيصـــ

 هـ (ماجستري). 1439املنورة: اجلامعة اإلسالمية، املدينة  -موسى بوين.
 

الر�ض:    -وعد بن عبدهللا الفهد.  /االستقالل والتبعية يف املسائل األصولية: مجًعا ودراسة
 هـ (ماجستري).  1439جامعة اإلمام، 

 
زكي الدين شعبان؛ ضبطه وعلق عليه وخرج أحاديثه صهيب مال  أصول الفقه اإلسالمي/  

 هـ.1440إستانبول: دار حتقيق الكتاب،    -.ط، جديدة مصححة مشجرة  -.عليحممد نوري  
 

 -عبدالعزيز بن حممد العويد.  /أصول الفقه عند الصحابة رضي هللا عنهم: معامل يف املنهج 
 هـ.  1439الكويت: دار إيالف الدولية، 

 
عبد عباس   إمساعيل هـ): مجًعا ودراسة/    369أصول الفقه أليب عبدهللا البصري احلنفي (ت  

 هـ.   1439اجملمع الفقهي العراقي؛ عّمان: دار النفائس،  -اجلميلي.
 

الر�ض: مكتبة   -عبدالكرمي بن علي النملة.أقّل اجلمع عند األصوليني وأثر االختالف فيه/  
 هـ. 1439الرشد، 
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القاهرة، القاهرة: جامعة    -عبداحلميد حسني هالل.هـ)/    684اإلمام القرايف أصوليًّا (ت  
 ص (ماجستري).  363م،  2016هـ،  1437

 
بريوت: دار الكتــب العلميــة،   -علي عثمــان جرادي.ابب الوصـــــــــــول إىل علم األصـــــــــــول/  

 ص. 296هـ،  1439
 

الفقه/   أصول  يف  العناية  لذوي  حممد  البداية  بن  الدين  املكتب   -.الكيبسعد  بريوت: 
 هـ.  1439اإلسالمي، 

 
بني أصول الفقه وفقه األصول: بيان علمي لبعض املشكالت املثارة يف مسائل من الفقه 

مكة املكرمة:  -حترير وإشراف حممد بن إبراهيم السعيدي، علي بن حممد العمران.واألصول/  
 هـ.  1439دار سلف،  

 
 1437اإلمام،  الر�ض: جامعة    -أروى بنت عبدالعزيز السياري.  /أتخري البيان وأثره األصويل 

 هـ (ماجستري).
 

الرابط: دار   -إبراهيم الوجــاجي.  /الـدهلوي  هللامـام ويل  اإلويل عنــد  األصـــــــــــ   جتـديـد الـدرس
 هـ (دكتوراه). 1438احلديث احلسنية، 

 
بريوت: دار الكتب العلمية،    -أليب الطيب مولود السريري السوسي.  /جتديد علم أصول الفقه

 ص.  208هـ،  1437
 

الر�ض؛ الدمام: دار ابن    -عبدالكرمي بن عبدهللا اخلضري.حتبري الصفحات بشرح الورقات/  
 هـ.  1438اجلوزي، 
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وقواعده/   الفقه  أصول  يف  حبوث  األصول:  السعيد.حتريرات  حممد  بن  الر�ض:    -هشام 
 ص.   800هـ،  1439الناشر املتميز، 

الوجيز النظام يف إظهار موارد األحكام" أليب  وهي مثانية حبوث، بينها حتقيق كتاب "الكتاب  
 هـ).  879عبدهللا حممد بن سليمان الكافيجي (ت 

 
ــوليني وآاثره ــيص العلة عند األصـــ القاهرة: دار الكلمة،  -هاين حممود حســـــــني أمحد. /ختصـــ

 هـ (أصله رسالة علمية). 1439
 

 -.هـــ)  1403(ت   عبداخلالقعبدالغين تعريف أصول الفقه وبيان موضوعه وشرح فائدته/ 
 هـ. 1439الكويت: دار الظاهرية، 

 
الرابط:    -أمساء أنضام.  /فتاوى معاصرة  الل من خ  العامة  الضرورات  ضوء  حكام يف األتعليل  

 هـ (حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية).  1438دار احلديث احلسنية، 
 

الرابط:    -عبدالواحد بيض.  / متهيدية  دراسة:  والسياسة  حكام وتوجيهها بني التبليغ األتعليل  
 هـ (حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية).  1438دار احلديث احلسنية، 

 
التفكري التداويل عند علماء أصول الفقه: دراسة يف املفاهيم واإلجراءات إىل �اية القرن  

حممد.اخلامس/   مرسي  حممد  الق  - ثروت  جامعة  ص.    319هـ،    1438اهرة،  القاهرة: 
 (دكتوراه). 

 
 -�يف بن مرزوق الرويس.  /التقعيد األصــــويل لفقه املواز�ت وعالقته ابألدلة الشــــرعية...

 هـ (أصله رسالة علمية). 1439الر�ض: مكتبة الرشد، 
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أمحد بن علي الصهباين    /تلخيص األصول على معاين "ذريعة الوصول يف علم األصول" 
 2016هـ،    1437عدن: دار الثقافة،    -هـ)؛ حتقيق �در سعد العمري.  1401الزبيدي (ت  

 هـ).  1433ص. (أصله رسالة ماجستري،  265م، 
 

هشام   /هـ  702اجلامع املفيد للرتاث األصويل عند العالمة ابن دقيق العيد، املتوىف سنة  
 هـ. 1440دمشق: مؤسسة الرسالة،  -بن عيسى بن سونة.

 
الر�ض: جامعة اإلمام،    -غادة بنت خالد آل حامد.  /املسائل األصوليةاجلزء والكل يف  

 هـ (ماجستري).  1437
 

ــرح الورقات ــية النفحات على شـــــ ــافعي؛   /حاشـــــ أمحد بن عبداللطيف اخلطيب اجلاوي الشـــــــ
ــم. ــامل هاشـــ ــه وخرج آ�ته حممد ســـ ــبط نصـــ هــــــــــــــــــــ،   1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -ضـــ

 ص.328
 

القاهرة: دار اإلحســان،   -عبدالرمحن رمضــان األزهري.  /زاد املكتفي يف أصــول الفقه احلنفي
 هـ. 1439

 
اجلديد على مجع اجلوامع/   الدابن (ت  الشرح  بن محادي  هـ)؛ حتقيق   1413عبدالكرمي 

م،   2016هـ،    1437بريوت: دار ابن حزم،  كركوك: دار أمري؛    -صالح ساير العبيدي.
 ص.  792

 
شـرحهما سـعد بن شـرح صـفوة أصـول الفقه ومعه شـرح نظم القواعد الفقهية البن سـعدي/ 

 .هـ 1439الر�ض: دار كنوز إشبيليا،  -.�صر الشثري
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أتليف أيب الطيب    /مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول للشريف التلمساينشرح  
 ص.  608هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -مولود السريري.

 
الفقه أصول  يف  الورقات  منظومة  املالكي.  /شرح  علوي  بن  الكتب    -حممد  دار  بريوت: 

 ص.   96هـ،  1437العلمية، 
 

عامر بن حممد فداء بن هبجت؛ عناية وإشراف حممد بن عبده    /الطريق إىل علم أصول الفقه
 ص. 345القشيب، 

الشابكة يف شهر ربيع األول من عام   بيا�ت نشر، وهو   1440(رأيته يف  هـ، وهو بدون 
 لدورات تعليمية)  

 
مصــر:  -حممد إبراهيم احلفناوي.العام واخلاص يف القرآن والســنة: دراســة أصــولية تطبيقية/  

 هـ؟ 1439دار الفاروق، 
 

والقضاء/   الفتيا  يف  الراجح  القول  عن  بن  العدول  املطوع.عاصم  دار    -عبدهللا  الر�ض: 
 هـ.  1439امليمان، 

 
بريوت:    -عبدالوهاب خالف؛ خرَّج آ�ته وأحاديثه حممد بشري حالوي.  /علم أصول الفقه

 ص.  192هـ،  1437دار الكتب العلمية، 
 

الفقه يف ضوء مقاصده الريسوين.  /علم أصول  الكلمة،    -أمحد  هـ،   1438القاهرة: دار 
 ص.   144م،  2017

 
العلمية،   بريوت: دار الكتب  -مليكة خثريي.  /رجاهلم وتراثهم:  الفكر األصويل عند املعتزلة

 ص. 352هـ،  1439
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  -عيد بن أيب السعود الكّيال.  /لإلمام ابن حزم الظاهريالفلذ شرح "النبذ يف أصول الفقه"  

 ص.  520م،  2016هـ،  1438القاهرة: مكتبة الكيال لألحباث العلمية الشرعية، 
 

الرابط؟:   -محادي ذويب. /قضا� أصول الفقه من خالل كتاابت وائل حالق: حتليل ونقد
 هـ.  1440مؤمنون بال حدود للدراسات واألحباث، 

 
الر�ض:    -املودودي حممود.  / القول ابلتفصيل يف املسائل األصولية: دراسة أتصيلية تطبيقية

 هـ.  1439اجلمعية الفقهية السعودية: الناشر املتميز، 
 

تطبيقية نظرية  دراسة  األصولية:  املسائل  يف  وأثرمها  والقلة  إبراهيم   /الكثرة  بن  وليد 
 . هـ 1439الر�ض: الناشر املتميز،  -العجاجي.

 
الكويت: شركة وعي الدولية:    -إبراهيم بن فتحي احملالوي.  /املأمول يف تقاسيم معارج القبول

 هـ.  1440مكتبة أهل األثر، 
 

الر�ض:    -حنان فتال يربودي.  /علم أصول الفقه وتطبيقاته الفقهية والقضائيةمباحث يف  
 هـ؟ 1440مدار الوطن للنشر، 

 
األصول/   يف  الشافعي  مقاالت  الشثري.جمرد  بن سعد  مشاري  عليه  وعلق  ووثقه   - مجعه 

 هـ. 1439الر�ض: مركز البيان للبحوث والدراسات، 
 

سلطان بن حذيفة   /لعياض السلمي  "يسع الفقيه جهلهأصول الفقه الذي ال  املختصر يف "
 هـ.  1439الر�ض: مكتبة الرشد،  -الطوالة.
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مصر: دار األصالة؛ الكويت:    -عبدالرمحن بن عبدهللا السقاف.املدخل إىل أصول الفقه/  
 هـ. 1440دار الضياء، 

 
الر�ض: دار كنوز إشبيليا،    -الرباهيم.إبراهيم بن عبدهللا    / املدخل إىل أصول الفقه احلنبلي

 ص.  200م،  2016هـ،  1437
 

 / املسائل األصولية اليت خالف فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية القاضي أاب يعلى: مجًعا ودراسة
 هـ (ماجستري).  1436الر�ض: جامعة اإلمام،    - عبدهللا بن حممد العاصم.

 
  546الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز" البن عطية (ت  املسائل األصولية يف كتاب "احملرر  

ودراسة مجًعا  مانع.  /هـ):  بن  سعود  بنت  اإلمام،    -حنان  جامعة  هـ   1437الر�ض: 
 (ماجستري). 

 
النجدية": مجًعا وتوثيًقا ودراسة السنية يف األجوبة  "الدرر    / املسائل األصولية من كتاب 

 هـ (ماجستري).  1437مام،  الر�ض: جامعة اإل -�سر بن عوض القحطاين.
 

 هـ. 1439الر�ض: مكتبة الرشد،  -زكر� بن غالم قادر. /املستدرك يف أصول الفقه
 

والسنة/   الكتاب  اإلسالمي:  الفقه  زهرة.مصادر  أبو  العريب،   - حممد  الفكر  دار  القاهرة: 
 ص.  164م،   2017هـ؟،  1438

 
  الصـحف اخلليجية أمنوذًجا :دراسـة نقدية :املعاصـرينمظاهر االحنراف يف االسـتدالل عند  

، كلية الشريعة جامعة القصيم  بريدة: -.عمر بن حممد الشمري  /هـــ 1436-1435للعامني 
 هـ (ماجستري). 1439والدراسات اإلسالمية، 
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الفقه أصول  علم  يف  �ار.  /مقدمة  بن  عقل،  دمشق:    -.3ط   -�يف  هـ،   1439دار 
 ص. 152

 
العمليةاملهارة   ابألمثلة  وشروطه األصولية  وضوابطه  الفقهي  التكييف  يف  وافية  دراسة   :

عّمان:    -مصطفى القليويب.  /واستخدام املهارة األصولية يف األحكام والنصوص الشرعية
 ص.  232م،  2016هـ،  1437دار النور املبني، 

 
وجتديده  الفقه  إنضاج  يف  وأثرها  األصولية  مسعد    /املهارة  الدين    -.3ط  -هاليل.سعد 

 ص.  524م،  2016هـ،  1437القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
 

مشاري    /املوازنة بني املختصرات األصولية: "املختصر" و"املنهاج" و"مجع اجلوامع" أمنوذًجا
 هـ. 1439، تكوين لألحباث والدراسات : بريطانيا  -بن سعد الشثري.

 
(ت   عبدالسالم  بن  العز  اإلمام  عند  الفقهي  االحتياط  فقهية    660نظرية  دراسة  هـ): 

 ص. (دكتوراه).   401هـ،    1439سوهاج: جامعة سوهاج،    -أمحد صالح خليفة.أصولية/  
 

الشرعية: دراسة أصولية مقاصدية/   تِلوت.نظرية دوران األحكام  لندن: مؤسسة    -مجيلة 
 هـ؟ 1440الفرقان للرتاث اإلسالمي،  

 
 ص.   7عامر بن حممد فداء بن هبجت،  / النظم الصغري من خمتصر التحرير

هـ، بدون بيا�ت نشر، وهو يف أصول    1440(رأيته يف الشابكة يف شهر ربيع األول من عام  
 الفقه) 

 
  1437عّمان: دار النور املبني،    -علي بن حممود السامرائي.  /�اية الوصول إىل علم األصول

 ص.  56هـ، 
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 هـ. 1439الر�ض: اجلمعية الفقهية السعودية،    -أمحد بن عبدهللا الضوحيي.النوازل األصولية/  

 
حتليلية/   أتصيلية  دراسة  األصولية:  احلجوري.النظائر  عبدالكرمي  املنورة:    -عبدهللا  املدينة 

 هـ (دكتوراه).  1439اجلامعة اإلسالمية، 
 

بريوت؛ الر�ض: مركز   -احلّسان شهيد. /التحريرنظرية التجديد األصويل من اإلشكال إىل 
 .هـ 1439مناء للبحوث والدراسات، 

 
الكويت: دار الظاهرية،    -هـ).  1371أمحد مصطفى املراغي (ت    /الوجيز يف أصول الفقه

 مج.  1جـ يف  2هـ،  1439
 

 ص.  248هـ،  1439دمشق: دار الفكر،  -وهبة الزحيلي. /الوجيز يف أصول الفقه
 

 هـ.  1439القاهرة: دار اإلحسان،   -حامت بن حممد بو َمسَّة.الوجيز يف اتريخ أصول الفقه/ 
 

 األدلة الشرعية وما يلحق هبا 
 (مصادر التشريع، النصوص الشرعية، العامة، واملتفق عليها، والفرعية، وما يتصل هبا)  

 
 - بنت فيصل النفيسة.  نورة  /أثر اخلالف يف مسائل االجتهاد والتقليد والتعارض والرتجيح 

 هـ (ماجستري).  1437الر�ض: جامعة اإلمام، 
 

أثر الداللة النحوية يف توجيه االختيارات الفقهية: دراسة حتليلية ملنهج اإلمام اجلصاص من 
  357هـ،    1438الفيوم: جامعة الفيوم،    -عشري أمحد سامل.  / خالل كتابه "أحكام القرآن"

 ص. (دكتوراه). 
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السنَّة الرتَّكية على التخصيص والنسخ: حبث علمي حمكم يف أصول الفقه: السنة الرتكية  أثر  

 هـ.1439الر�ض: الناشر املتميز،    -حيىي بن إبراهيم خليل.  /دليل خاص مقدم على كل عام
 -عابد أمحد عرايب.  / أثر القياس يف أحكام املستجدات العصرية: دراسة أتصيلية تطبيقية

 ص (ماجستري).  288م،  2016هـ،  1437عة كفر الشيخ، كفر الشيخ: جام
 

التشريع اإلسالمي بن نصرية.  /االجتهاد االستصالحي يف  الشامية،    - سامل  الدار  بريوت: 
 هـ؟. 1439

 
  1439دمشق: مؤسسة الرسالة،    -ابسم حسني عيتاين.االجتهاد اجلماعي: أتصيل وختليل/  

 هـ؟ (أصله رسالة دكتوراه). 
 

  نظرات يف صناعة املفيت واجملتهد وقراءة شرعية   :سالميةفتاء يف الشريعة اإلاالجتهاد واإل
عّمان: دار االبتكار،    -مصدق حممد شعبان حسن.لبعض الفتاوى االجتماعية والسياسية/  

 ص.  292هـ،  1439
 

 ص. 96هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،   -فكري بن الفيصل. /اإلمجاع 
 

ــيلية تطبيقية ــة أتصــ ــن املاوردي: دراســ  -مرمي بنت منصــــــور العنزي.  /اإلمجاع عند أيب احلســ
 هـ (ماجستري). 1439بريدة: جامعة القصيم، 

 
م،    2016هـ،    1437بريوت: دار ابن حزم،    -وسيلة خلفي.  / اإلمجاع عند األصوليني

 ص. 200
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الر�ض: اجلمعية الفقهية    -.أسامة بن حممد الشيبان  ه/حقيقته وحكم  :االحتجاج ابخلالف
 هـ. 1440السعودية: دار التحبري، 

 
اختالف الفقهاء يف فهم النصوص واملعاين الشرعية وأثره يف الفروع من خالل كتاب "بداية 

 اجملتهد و�اية املقتصد" البن رشد.
 ... هـ  1440حبث املوضوع يف قسم الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، 

 
القياس/   الغزايل (ت  أساس  السدحان.  505حممد بن حممد    -هـ)؛ حتقيق فهد بن حممد 

 هـ. 1440الر�ض: مكتبة العبيكان،  
 

أمين محزة اســـــــــــتنبـاط األحكـام املتقـابلـة من النص الواحـد: دراســــــــــــة أصـــــــــــوليـة تطبيقيـة/  
 هـ. 1439القاهرة: دار اليسر،  -عبداحلميد.

 
 /مناذج تطبيقية قدمية ومعاصرة  :بني االنضباط واالنفالتإشكالية أتويل النص ومفهومه  

 ص.  168هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -هالل درويش.
 

القاهرة:   -نعيم قيصر أمحد.  /األعراف الباكستانية وتكييفها الفقهي: دراسة فقهية مقارنة
 ص. (ماجستري).  555هـ،  1438جامعة القاهرة، 

 
 /القياس من كتاب "روضة الناظر وُجنة املناظر" يف أصول الفقه البن قدامةاإليناس بتيسري  

العتييب. مرشد  بن  ومقاصد   -غازي  األصول  لعلم  السعودية  العلمية  اجلمعية  املكرمة:  مكة 
 هـ. 1439الشريعة، 

 
عبدالرزاق جامع    /حترير حمل النزاع يف اختالف الفقهاء وأثره يف الفقه اإلسالمي: املعامالت

 ص.  484م،  2017هـ؟،   1438القاهرة: دار الفكر العريب،  -سف.يو 
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األحساء:    -. عمر بن عبد هللا العكروش  /الرتجيح ابلعمل ابلدليل وأثره يف اختالف الفقهاء

 هـ (ماجستري).  1439جامعة امللك فيصل، 
 

  - ونس).محدة سعيد (مفيت تالتعارض بني األدلة الشرعية ومناهج العلماء يف التوفيق بينها/  
 ص.  381هـ؟،  1439تونس: دار سحنون، 

 
 -سامل أمحد اخلطيب.  /تعارض الفتوى مع الرأي الراجح يف املذهب الشافعي: دراسة مقارنة

 ص (دكتوراه).  420م،  2016هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة، 
 

  / تعارض املعتمد عند الشافعي مع ظاهر احلديث الشريف: دراسة فقهية أصولية مقارنة
الدخيل. حممد  القاهرة،    -عبدالرمحن  جامعة  ص    314م،    2016هـ،    1437القاهرة: 

 (ماجستري). 
 

القياس اإلمجاع،  السنة،  الكتاب،  األصولية:  األدلة  استعمال  فاضل    / التعسف يف  فراس 
 ص.  288م،  2016هـ،   1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -احلمداين.

 
، دار جامعة القرويني فاس:  - .عواطف خراز /اكتاب الوكالة منوذجً   :عليل األحكام الفقهيةت

 هـ (دكتوراه).   1440احلديث احلسنية، 
 

فهد بن عبدالرمحن    /دراسة موازنة مقارنة:  التعليل بني أيب زيد الدبوسي وأيب حامد الغزايل
 ص.  552م،  2016هـ،  1437الر�ض: دار الصميعي،  -البطي.

 
مكة املكرمة:    -عالء إبراهيم عبدالرحيم.  /الزمان واملكان: حتليل ودراسةتغّري الفتوى بتغّري  

 ). 72هـ (أوراق علمية؛  1440مركز سلف للبحوث والدراسات، 
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�جي عبدهللا يعقوب   /دراسة فقهية مقارنة:  التلفيق يف األحكام الشرعية بني القبول والرفض

 هـ.  1439، دار الظاهرية الكويت: -.اخلرس
 

  /دراسة نقدية ملصادر التشريع اإلسالميي:  جدلية النص واملصلحة يف التشريع اإلسالم
 ص.  520هـ،   1438، دار الشاميةال بريوت:  -.سامل بن نصرية

 
هـ)؛ حتقيق عبدالعزيز   1225محد بن �صر بن عثمان بن معمر النجدي (ت    / حكم التقليد

 هـ.  1439الكويت: ركائز للنشر،  -بن عد�ن العيدان.
 حكم معرفة طالب العلم لدليل املسألة، حكم التقليد للعامي، حكم تقليد املذاهب األربعة.

 
الكويت:    -شيماء أمحد الدهيم.اخلالف األصويل يف الز�دة على النص وآاثره الفقهية/  

 هـ (ماجستري). 1439جامعة الكويت: كلية الشريعة، 
 

  - عبدالرحيم خطوف.  / دراسة يف أسبابه وآاثره وطرق حتريره  :اخلالف يف الفقه والعقيدة
 ص.  176هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
  للدكتور  "ميال ساإل  التشريع   ابلرأي يف   جتهاداال  يف   صوليةاأل  ناهج "امل  كتاب  يف   دراسة

 - أحسن حسني ضيف هللا قطني.  /حتليل وتركيبهـ):    1434ت  (  الدريين  حممد فتحي
 هـ (حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية).  1438الرابط: دار احلديث احلسنية، 

 
"الوجيز يف   لكتابه  القرآنية  ابلنصوص  الدكتور عبدالكرمي زيدان ومنهجه يف االستشهاد 

 هـ.   1438عّمان: دار أجمد،  -قاسم صاحل العاين.أصول الفقه"/ 
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القاهرة: دار اليسر،    -حممود عبدالرمحن عبداملنعم.داللة السياق وأثرها يف فهم النصوص/  
 هـ.   1440

 
ــ)؛   780صـدر الدين حممد بن عبدالرمحن العثماين (ت رمحة األمة يف اختالف األئمة/  هـــــــــــــ

هــــــــــــــــ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،   -يت.ضـبطه ووضـع حواشـيه حممد عبداخلالق الز�
 ص. 280

 
 الرخص يف الفقه اإلسالمي.

تناوله ابلدراسة يف أبواب فقهية متفرقة طلبة الدراسات العليا جبامعة امللك سعود يف الر�ض،  
 هـ. 1439

 
رسـالة األلفة بني املسـلمني، وفيها أمر اإلسـالم ابلتوحد واالئتالف وحظره التنازع والتفرق 

هـــــــــــ)؛ اعتىن هبا عبدالفتاح أبو غدة  728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية (ت   /عند االختالف
ــ).  1417(ت  حلب: مكتب املطبوعات اإلســــــالمية؛ بريوت: دار البشــــــائر   -.3ط  -هــــــــــــــــــ

 هـ. 1439اإلسالمية، 
الظاهري (ت يليها: رســـــــــالة يف اإلمامة: يف جواز االقتداء ابملخالف يف الفروع/ علي بن حزم 

 هـ). 456
 

ــندي (ت رســــــــالة يف حكم االقتداء ابملخالف يف املذهب/   993رمحة هللا بن عبدهللا الســــــــ
 هـ. 1439بريوت: دار املقتبس،  -هـ)؛ حتقيق أمحد منصور الشبيب اجلبوري.

 
الر�ض: دار كنوز  -.حممد الغشــــــــــيميبن  محود   /يةســــــــلطة ويل األمر يف االحكام االجتهاد

 هـ. 1439إشبيليا، 
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مرفت بنت راشد    /الشروط األصولية يف ابب احلكم واألدلة املتفق عليها: مجًعا ودراسة
 هـ (ماجستري). 1436الر�ض: جامعة اإلمام،  -الغنام.

 
  /الشروط األصولية يف دالالت األلفاظ واالجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والرتجيح 

 هـ (ماجستري).  1436الر�ض: جامعة اإلمام،  -هيا بنت عوض القرين.
 

والتطبيق النظر  بني  الشرعية  املصطفى.  /الضرورة  طارق  املقتبس،    -مزاحم  دار  بريوت: 
 هـ. 1439

 
مركز  -عبداحلكيم عبدالرمحن الســــــــعدي.العام عند األصــــــوليني: تعريفه، وســــــائله، حجيته/ 

 هـ. 1439 الذخرية لألحباث والدراسات،
 

[الر�ض: املؤلف]،    -.ليد بن عبدالرمحن احلمدانو   /العمل ابلرخص من مذاهب أهل العلم
 هـ. 1439

 .يليه له: التقليد واالتباع، نظرة اترخيية أصولية، الفتوى بني املفيت واملستفيت، فتوى املقلد
 

سايو موسى    / أصولية فقهيةفساد االعتبار عند األصوليني وأثره يف اخلالف الفقهي: دراسة  
 ص  (دكتوراه).  659م،  2016هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة،  -غرب.

 
  1438القاهرة: جامعة القاهرة،    -مراد جاه ابقي.  /القياس الفاسد وأثره يف األحكام الفقهية

 ص. (ماجستري). 488هـ، 
 

والفتوى/   االجتهاد  وأثرها يف  التشريعية  املعهد    -حممد هندو.الكليات  أمريكا:  هريندن، 
 ص.  520م،  2016هـ،  1437العاملي للفكر اإلسالمي، 
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ــوليني/   ــها عند األصـــ ــيصـــ ــرعية وحكم ختصـــ  -محد بن محدي الصـــــــاعدي.ماهية العلة الشـــ
 هـ. 1439اجلزائر: دار املرياث النبوي، 

 
القاهرة:    -سعد ثقل العجمي.  /فاء الراشدين: دراسة أصولية تطبيقيةمدى حجية سنن اخلل

 ص  (ماجستري).  324م،  2016هـ،  1437جامعة القاهرة، 
 

عّمان: دار   -فاطمة حممد عبداملطلب. /صول الفقهأمجاع املختلف فيها يف علم مسائل اإل
 هـ.  1438اجلنان، 

 
أمحد بن حممد    / والبدعة، القبور والبناء عليهااملسائل الثالث: االجتهاد والتقليد، السنة  

(ت   العمران.  1362السوركيت  حممد  بن  علي  حتقيق  سلف،    - هـ)؛  دار  املكرمة:  مكة 
 هـ. 1439

 
م،    2017هـ،    1438مصر: املؤلف،    -هشام أبو الفتوح الديب.  /املعىن عند األصوليني

 ص.  337
 

الكويت: دار الظاهرية،    -أمحدو الطالب أمحييت.  /مفهوم املخالفة بني األصوليني واملفسرين
 هـ. 1439

 
  -.عبداحلميد عشاق  /مقاربة يف منهجية االجتهاد تفسريًا وتعليًال وتنزيًال منهج االجتهاد:  

 هـ. 1439أبو ظيب: مركز املوطأ، 
 

القاهرة:   -نور الدين خمتار اخلادمي.نظرية العرف يف املذاهب اإلسالمية وإمكانية التجديد/  
 ص.  64هـ،   1440دار السالم، 
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العريين  /مستندها ومسائلها   :نظرية املفهوم يف أصول الفقه الر�ض:    -.حممد بن سليمان 
 هـ.  1439اجلمعية الفقهية السعودية: دار التحبري، 

 
 األحكام الشرعية وما يتفرع منها

 

  / األحكام الشرعية بني األخذ بظاهر النص ومراعاة مقاصد الشريعة: دراسة فقهية أتصيلية
عبداجلليل. فتحي  القاهرة،    - حممد  جامعة  ص    456م،    2016هـ،    1437القاهرة: 

 (ماجستري). 
 

مكة املكرمة: جامعة    -العمريي.ماجد    /حكامحاديث األأحكام الفقهية املستنبطة من  األ
 هـ (دكتوراه).  1439أم القرى، 

 
األصولية القواعد  من  الشرعي   :االستثناء  احلكم  قواعد  على  تطبيقية  أتصيلية  دراسة 

 هـ (دكتوراه).  1439، جامعة اإلمام الر�ض:  -.رائد بن حسني آل سبيت /والتكليف 
 

صاحل حممد صاحل    /وتطبيقاته الفقهية: مجًعا ودراسةالتبعيض يف األحكام الشرعية: حقيقته 
 هـ (دكتوراه). 1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -عبدالاله.

 
بريوت: دار املقتبس،    -�سر مصطفى يوسف.  /صوارف النهي عن موجبه وتطبيقاهتا الفقهية

 هـ.   1439
 

بداية كتاب   من  ابلكراهة:  فيها  قيل  اليت  مجًعا  املسائل  اإلقرار:  �اية كتاب  إىل  الصيد 
 هـ (ماجستري).   1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -ماجد بن محدان املطريي.  /ودراسة
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 القواعد األصولية
 

 - عيد بن أيب السعود الكيال.  /أثر القواعد األصولية يف تصحيح املعتقد ورّد شبه املنحرفني
 ص.  222م،  2016هـ،  1438لألحباث العلمية الشرعية، القاهرة: مكتبة الكيال 

 
عّمان: دار النفائس: اجملمع الفقهي    -إمساعيل عبد اجلميلي.االحتياط وقواعده األصولية/  

 ص.  335هـ؟،  1439العراقي، 
 

ختريج الفروع الفقهيــة على القواعــد األصـــــــــــوليــة املتعلقــة بــدالالت األلفــاظ واالجتهــاد  
ــينــا.  /والرتجيح من خالل كتــاب "ر�ض األفهــام"والتعــارض   املــدينــة املنورة:    -توري الســــــــــــ

 هـ (دكتوراه). 1439اجلامعة اإلسالمية، 
 

املعاصرة وتطبيقاهتا  االجتهادية  األحكام  تغري  اهلبيط.   /قاعدة  حممد  دار    -أمحد  جدة: 
 هـ؟ (أصله رسالة علمية).  1439األوراق، 

 
تصنيف مجال    / (املطبوع قدميًا ابسم جممع األصول)ها حاله قواعد أصول الفقه اليت يُعلم من

هـ)؛ حتقيق    909الدين أيب احملاسن يوسف بن حسن بن عبداهلادي بن املربد املقدسي (ت  
 هـ.  1439الكويت،  -حممد بن مهدي العجمي. 

 
منصور    /ودراسةالقواعد األصولية اليت استعملها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رّد البدع: مجًعا  

 هـ (ماجستري).  1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -بن تركي الثبييت.
 

هـــ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،   -حممد حممود احملمد. /القواعد األصولية الشرعية
 ص. 168
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وتطبيًقا ودراسة  مجًعا  القياس:  مباحث  يف  احلنفية  عند  األصولية  حممد   / القواعد  حسن 
 هـ (ماجستري). 1439كة املكرمة: جامعة أم القرى، م -ظاهر.

 
 بريوت: دار الكتـب  -حممـد حممود احملمـد.  /دالالت األلفـاظ: القواعـد األصـــــــــــوليـة اللغويـة

 ص. 152هـ،  1439العلمية، 
 

 -عبدالعزيز عمر اخلطيب.  /وتطبيقاهتا القدمية واملعاصرة  القواعد الكلية والضوابط الفقهية
 هـ؟ 1439الناشر املتميز؛ املدينة املنورة: دار النصيحة،  الر�ض: 

 
القواعد  أ  حماضرات يف  العال.  / األصوليةثر  أبو  ابن حزم،    -عبدالقادر حممد  دار  القاهرة: 

 ص.  263م،  2017هـ،  1438
 

 القواعد الفقهية
 

الر�ض: جامعة    - فهد بن سعد األمحري.االستدالل ابلسنة على إثبات القواعد الفقهية/  
 هـ (ماجستري).  1437اإلمام، 

 
الشافعية الفقهية عند  السقاف.   /االستدالل ابلقواعد  مصر: دار    -عبدالرمحن بن عبدهللا 

 هـ.  1440األصالة؛ الكويت: دار الضياء، 
 

ــ) 1419(ت   علي بن حممد اهلنديالتحفة السنية يف القواعد والفوائد الفقهية/   ؛ اعتىن هـــ
 هـ. 1439الكويت: رواق احلنابلة للنشر،  -به مشاري بن حممد املطريي.

 هـ. 1439دار السلطانية،  -سلطان بن هلّيل املسمار. وبتحقيق
 

اجلزائر: دار    -أليب يزيد سليمان بن صفية.   /التحفة الصفية يف شرح منظومة القواعد الفقهية
 هـ. 1439الفرقان، 



39 
 

 
مجع وإعداد    / التقاسيم الفقهية يف كتاب "الشرح املمتع": شرح حممد بن صاحل العثيمني

 هـ.  1440الر�ض: دار الصميعي،  -متعب بن عبدهللا القحطاين.
 

عّمان:    -لقادر السقاف.عبدالرمحن بن عبدهللا بن عبداحسن البيان لقواعد الفقه املصان/  
 هـ. 1440دار النور املبني، 

 
دراسة أتصيلية تطبيقية لقاعدتني فقهيتني: قاعدة إذا تعارضت املصاحل واملفاسد ُحتصَّل  

سامي بن  أعظم املصلحتني وُتدَفع أعظم املفسدتني، قاعدة ما َحُرم أخذه حرم إعطاؤه/  
 هـ؟ 1440، اخلضراءمكة املكرمة: دار طيبة  -فراج احلازمي.

 
سعدي البن  الفقهية  القواعد  منظومة  شرح  البهية  ملح.  /الدرر  بن  أمحد  بن    -عبدهللا 

 هـ. 1440السعودية، 
 

عبدالرمحن بن �صر السعدي  /شرح منظومة القواعد الفقهية، أو رسالة يف القواعد الفقهية
 هـ. 1439جاكرات: الدار العاملية للنشر،  -هـ. 1376(ت 

 
ــدا ــار املقاصـــ ــغرى ،لفوائد يف اختصـــ عز الدين عبدالعزيز بن عبدالســـــــالم  /أو القواعد الصـــ

دمشـــــق: دار الفكر،   -.جديدة ط،  -هـــــــــــــــــــ)؛ حتقيق إ�د خالد الطباع. 660الســـــلمي (ت 
 هـ. 1439

 
  - حيىي بن إبراهيم خليل بن إسحاق.  /قاعدة ترك النقل يقتضي نقل الرتك: أتصيًال وتطبيًقا

 هـ. 1440الصميعي، الر�ض: دار 
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 -الشوية.سعيد  هـ): دراسة مقاصدية/    660قواعد االحتياط عند العز بن عبدالسالم (ت  
 هـ. 1439القاهرة: دار الكلمة، 

 
الفقهية الشراح.  /القواعد  الصويعي شليبك، يوسف حسن  للنشر،    -أمحد  الكويت: آفاق 

 هـ؟ 1439
 

الكربى الفقهية  اإلسالمية  : القواعد  املذاهب  بني  عليها  املتفق  حممود    /القواعد  حممد 
 ص.  168هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -.احملمد

 
الر�ض:    -بدر بن حممد احلمدان.  /القواعد الفقهية املتعلقة ابألسباب: مجًعا وتوثيًقا ودراسة

 هـ (ماجستري).  1436جامعة اإلمام، 
 

وتطبيقاهتا الفقهية  النووي  القواعد  اإلمام  اجليزاوي.  / عند  حممود  جامعة    -حممد  القاهرة: 
 ص  (ماجستري). 383م،  2016هـ،  1437القاهرة، 

 
دمشق: مكتبة دار البيان،    -حممد الزحيلي.  /القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذهب الشافعي

 مج.  2هـ،  1440
 

  / الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلالقواعد، املسمى تقرير القواعد وحترير الفوائد يف  
هـ)؛ حتقيق مصطفى بن حممد    795زين الدين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي (ت  

 هـ).  1440القباين (ذكر أنه يصدر عام 
 هـ).  844أمحد بن نصر هللا البغدادي (ت  /حاشية القواعدمعه: 

 وبذيله فهارس القواعد.
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عبدهللا حممد علي   /: دراسة استقرائية تطبيقيةالفقهية يف السنن األربعةالقواعد والضوابط  
 ص).  1320مج ( 2م،  2016هـ،  1437القاهرة: مكتبة دار الوائم،  -القاضي.

 
مرمي    /القواعد والضوابط الفقهية املتعلقة ابلرضا واإلذن واالختيار: مجًعا وتوثيًقا ودراسة

 هـ (ماجستري).  1437اإلمام،  الر�ض: جامعة -بنت حممد الدوسري.
 

القواعد والضوابط الفقهية واألصولية من كتاب "زاد املعاد من هدي خري العباد" البن قّيم  
 ص.   288هـ؟،  1440دمشق: دار الفكر،  -حممد مصطفى الزحيلي. /اجلوزية

 
اإلجادة،  الر�ض: دار   -الســــــيد مســــــعد عثمان.املختصـــــر يف القواعد والضـــــوابط الفقهية/ 

 هـ. 1439
 

 هـ. 1439تونس: دار املازري،  -.ةحامت بومسَّ  /مدخل إىل دراسة علم القواعد الفقهية
 

الكويت: دار الظاهرية،  -علي بن تين الفاضــــــــل. /املذكرة التأســــــيســــــية يف القواعد الفقهية
 هـ. 1439

 
الساكت/   (ت  إمسألة  السُّوبيين  عمر  بن  به  هـ)  858براهيم  عين  أمحد؛    عمار 

 ص.  176هـ،   1439، جدة: دار املنهاج  -.2ط -.الصياصنة
 (حول القاعدة الفقهية: ال ينسب لساكت قول، وهي من قول اإلمام الشافعي) 

 
أنس بن  مالك  مذهب  قواعد  من  املقتبس  املسالك:  النور  إيضاح  القواعد   :نظم  ألفية 

هـ)؛ حتقيق   955بن أمحد الونشريسي (ت  عبدالواحد    /الفقهية على مذهب السادة املالكية
 ص.  176م،  2016هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،   -سامل أنيس احلسان بوقدون.
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 املقاصد الشرعية
 

 هـ. 1438العراق، حنو   -إمساعيل عبد عباس. /جهود الباحثني العراقيني يف علم املقاصد
 

 36م،    2017هـ،    1438الكلمة،  القاهرة: دار    -أمحد الريسوين.  /رحليت مع املقاصد
 ص. 

 
ــديق رضــــي هللا عنه/   ــريعة اإلســــالمية يف فقه أيب بكر الصــ ــد الشــ ــر الدين رعاية مقاصــ نصـــ

 هـ. 1439دمشق: دار طيبة،  -أجدير التلمساين.
 

للفنون اخلادمة  واملقاصد  للمقاصد  اخلادمة  الفنون  واملقاصد:  خمتار   /الفنون  الدين  نور 
 م.  2016هـ،  1437مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،  لندن:  -اخلادمي.

 
بدر الدين أمحد   /مدارك النظر يف املقاصد الشرعية بني قواطع االعتقاد وضوابط االعتداد

 هـ. 1439، دار البشريالشارقة:  -.العماري
 

دمشق: دار   - حممد الطاهر بن عاشور؛ حتقيق حممد الزحيلي.  /مقاصد الشريعة اإلسالمية
 ص.  640م،  2017هـ،  1437القلم، 

 
تيمية ابن  عند  الشريعة  البدوي.  /مقاصد  أمحد  األوراق،    -يوسف  دار  هـ    1439جدة: 

 (أصله رسالة علمية). 
 

و  الشريعة  األ أمقاصد  وترجيح  االجتهاد  يف  تطبيقية  :حكامثرها  مكي.  /دراسة    - أمحد 
 دكتوراه). هـ (أصله رسالة  1439الر�ض: مكتبة الرشد،  
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  -حممد جناة هللا صديقي؛ ترمجة حممد رمحة هللا الندوي.  /مقاصد الشريعة واحلياة املعاصرة
 ص.  384هـ،  1437دمشق: دار القلم، 

 
العصر: جمموعة حبوث الشريعة وقضا�  للرتاث    -.2ط  -.مقاصد  الفرقان  لندن: مؤسسة 

 ص.  228هـ،  1438،  اإلسالميةالشريعة مقاصد دراسات مركز  اإلسالمي،
 

مجعة نبيه    /املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية من خالل خواطر الشيخ الشعراوي رمحه هللا
 ص. (ماجستري).   235هـ،   1439كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ،   -بدر.

 
حـامت بن عـارف   /النظر املـقاصـــــــــــدي وضـــــــــــوابطـه وأثره يف إثـبات الرواـية احلـديثـية وأتويلهـا

 هـ؟ 1440، للبحوث والدراسات  بريوت: مركز مناء  -العوين.
 

أليب العباس أمحد بن علي بن عبد الرمحن  /نظم الفرائد ومبدي الفوائد حملصـــــــــل املقاصـــــــــد
جامعة عبد املالك طنجة:    -.دراســــة وحتقيق مجال زركي ؛هـــــــــــــــــــ)  995 (ت  املنجور الفاســــي

 .دكتوراه)(رسالة هـ  1438، كلية أصول الدين  ،السعدي
 

 العبادات
 

 العبادات (عام)
 

هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن    1206حممد بن عبدالوهاب التميمي (ت    /آداب املشي إىل الصالة
 هـ. 1439الكويت: دار الظاهرية،  -حممد السحيم.

 يتضمن مسائل من أبواب الصالة والصيام والزكاة على مذهب احلنابلة.
 

 -أمني سليم زرعيين.  /العبادات يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنةأثر الكوارث البيئية على  
 هـ.   1439عّمان: دار النفائس، 



44 
 

 
الظهران، السعودية،    -.2ط  -إعداد القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية.  /إمجاعات العبادات

 ص.   400هـ،   1438
 

الدين حممد بن حممد  أكمل    /اإلرشاد يف العبادات على مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة
هـ،    1438مصر: احملقق،    -هـ)؛ [حتقيق] مصطفى أمحد إبراهيم محاد.  786البابريت (ت  

 ص.  250م،  2017
 

دار   الكويت:  -.محد يوسف املزروعي  / تفقه العبادا  :تشجريات الراغب لدليل الطالب 
 هـ.  1439، الظاهرية

 
هـ،    1438مصر: املؤلف،    - اخلدمي.أمحد    / اجلوهر النفيس يف عقد نثر األخضري الرئيس

 ص.  103م،  2017
ص. واملعلومات السابقة من نشرة    47(نظم يف العقيدة واألخالق، والطهارة والصالة، رأيته يف  

 اإليداع املصرية) 
 

اعتىن به وعلق عليه  ؛حممد إعزاز علي  /لشــــــرنباليللحاشــــــية اإلصــــــباح على نور اإليضــــــاح  
 .ص 512هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -تسليم الدين.

 )ختصر يف العبادات، يف الفقه احلنفي(شرح مل
 

: دراسة فقهية مقارنة  و نصه عند ابن تيمية يف العباداتأاحلكم املوافق ألصل اإلمام أمحد  
األربعة/   واملذاهب  احلنبلي  املذهب  املعاىف.يف  حيىي  بن  الرشد،    -فيصل  مكتبة  الر�ض: 

 هـ. 1439
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ــالة وواجباهتا وأركا�ا لإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه هللا ــروط الصــــ ــالة شــــ ــرح رســــ   /شــــ
 هـ. 1439الر�ض: املؤلف،  -عبدالعزيز بن عبدهللا الراجحي.

 
صيدا؛ بريوت: املكتبة    -أمني الدين ليب بكر.  /وحتليل ملختصر األخضري يف العباداتشرح  

 ص.  480م،  2016هـ،  1437العصرية، 
 

 2016هـ،    1437مصر: املؤلف،    -عاشور حممود أبو طالب.  /عالقة العبادات ابملعامالت
 ص.  205م، 

 
ــة يف "املغين"   ــدامـ ــا ابن قـ ــة اليت ذكرهـ الفقهيـ ا  الفروق  ــً ــادات: مجعـ العبـ ــاب  ا يف كتـ ــً خترجيـ

 هـ (ماجستري). 1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -أمحد حممد احلركان. /ودراسة
 

فوزي بن عبدالصمد  فقه ابن عمر يف تتبع اآلاثر وأماكن العبادات: نظرات ومناقشات/  
 ).  51(أوراق علمية؛    -هـ.  1439مكة املكرمة: مركز سلف للبحوث والدراسات،    -فطاين.

 
سلمان    /فقه العبادة: شرح قسم العبادات من كتاب "عمدة الفقه" البن قدامة املقدسي

 2016هـ،    1437القاهرة: دار السالم،    -العودة؛ حتقيق وتعليق كمال بن السيد الساملي.
 مج.  2م، 

 
العبادات على الشرع واالتباع": تدليل وتطبيق  -عالء إبراهيم عبدالرحيم.  / قاعدة "مبىن 

 ).  48(أوراق علمية؛  -هـ. 1439مكة املكرمة: مركز سلف للبحوث والدراسات، 
 

ليتفقهوا يف الدين: كتاب يف فقه العبادات على مذهب اإلمام الشافعي مع العناية ابألدلة 
عّمان: دار الفتح،    -عبداإلله حسني العرفج.  /والقواعد الفقهية والتفريع للنوازل املعاصرة

 هـ. 1439
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حممد  هـ)؛ حتقيق    1069حسن بن عّمار الشرنباليل (ت    /وجناة األرواح  منت نور اإليضاح

 . هـ 1439، إستانبول: دار السّمان -خالد اخلرسة.
 (و�يت أيًضا بعنوان: نور اإليضاح..)  احلنفي.وهو يف العبادات، الفقه 

 
عبد هللا بن عبد الرمحن   /املختصر الصغري فيما ال بدَّ لكل مسلم من معرفته يف العبادات

بعناية اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات هـ)؛    918(ت    ابفضل احلضرمي الشافعي
 ص.  80هـ،  1438جدة: دار املنهاج،  -. 2ط -.والتحقيق العلمي

 
؛ حتقيق هـ)  1069حسن بن عّمار الشرنباليل (ت    / مراقي الفالح شرح منت نور اإليضاح

 هـ؟  1439دمشق: دار الفيحاء،  -عبدالسالم بن عبداهلادي شّنار.
 )وهو يف العبادات، الفقه احلنفي(
 
دراسة فقهية   :العباداتملسائل اليت اختلف فيها الشيخان ابن ابز وابن عثيمني يف أبواب  ا

 هـ (ماجستري). 1439، جامعة القصيم  . بريدة:عبدالعزيز بن خالد التميمي /مقارنة
 

صاحل قنون   / املسائل اليت رجع عنها األئمة األربعة يف العبادات وبيان ما عليه الفتوى فيها
 (دكتوراه). ص   342م،   2016هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا،  -الشافعي.

 
(يف   ومقارنة  ودراسة  مجًعا  اللؤلؤي:  ز�د  بن  احلسن  برواية  حنيفة  أيب  اإلمام  مسائل 

 هـ؟   1439دمشق: دار الرسالة،  -شوكت كراسنيش األلباين. /العبادات)
 

 -املختار بن العريب مؤمن.املسك األذفري يف شرح وأدلة فقه منت األخضري يف العبادات/  
 ص.   422، هـ 1439بريوت: دار ابن حزم،  -ومنقحة... ط، مزيدة بفوائد هامة
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الكويت،   -راشد سعد العليمي. /سؤال وجواب 4500موسوعة فقه العبادات: أكثر من 
 مج.  2هـ،  1439

 
اإليضاح األرواح  نور  (ت    /وجناة  الشرنباليل  عّمار  بن  حتقيق    1069حسن  سائد هـ)؛ 

 هـ.  1440، اإلسالمية: دار السراجبريوت: دار البشائر  -.بكداش
 (و�يت أيًضا بعنوان: منت نور اإليضاح..) الفقه احلنفي.يف يف العبادات،  خمتصر

 
أمحد بن عمر    /نيل الرجاء بشرح سفينة النجاء وتكملة الشيخ حممد نووي اجلاوي للسفينة

الكويت: دار    -هـ)؛ ابعتناء مصطفى بن حامد بن حسن بن مسيط.  1360الشاطري (ت  
 هـ؟  1438الضياء، 

  1438بريوت: دار الكتب العلمية،    -وصدر (نيل الرجا) أيًضا ابعتناء عمر أمحد الراوي. 
 ص.  144هـ، 

 (وهو يف العبادات على مذهب اإلمام الشافعي، وز�دة اجلاوي فصول يف الصوم).
 

عّمان: دار    -د.عماد عبدالعزيز جماههالل رمضان ومواقيت الصالة بني الشرع والفلك/  
 هـ. 1438أجمد، 

 
 م.2016هـ،    1437عّمان: دار النفائس،    -فضل حسن عباس.  / الوجيز من فقه العبادات

 
 الطهارة

 

دمشق: دار   - مؤمن صالح الدين رحياوي.  /شرح مسائل يف احليض والنفاس واالستحاضة
 ص.  224هـ؟،  1439الفكر، 

 (املؤلف طبيب دكتور) 
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 الصالة
 

بريوت: الدار،   - .19ط -دار ابن حزم. / املسلم إىل كيفية الصالة والوضوء والتيممإرشاد  
 ص.  48هـ،  1438

 
ــهد أثناء الصــــــالة/   ــبع يف التشــــ ــاد الناســــــك يف مصــــــاله إىل رفع اإلصــــ خالد ســــــــليم إرشــــ

 هـ. 1439دمشق: دار طيبة الدمشقية،   -عبدالفتاح.
 

أليب بكر بن حممد املال األحسائي (ت    /إسعاف أهل العبادة بنص الصالة على السجادة
عبدالقادر.  1270 آل  أمحد  بن  عبدالرمحن  اإلسالمية،    -هـ)؛ حتقيق  البشائر  دار  بريوت: 
 ). 333(لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام،  -ص. 48هـ،  1439

 
هـ)؛    756تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي (ت    / إشراق املصابيح يف صالة الرتاويح 

 هـ.  1439القاهرة: مكتبة دار احلجاز،  -حتقيق علي عبداملقصود رضوان.
 يليه:  

 هـ).  911املصابيح يف صالة الرتاويح/ جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت  
 هـ).  1420صالة الرتاويح/ حممد �صر الدين األلباين (ت 

 
ــة فقهـية حـديثـية مقـارـنةإعال   /م الـعاـبد حبكم تكرار اجلمـاعـة يف املســـــــــــجـد الواحـد: دراســـــــــ

 هـ. 1439املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -مشهور بن حسن آل سلمان.
 1364يليه: البدعة يف صـــــــالة الظهر بعد اجلمعة/ مصـــــــطفى بن حممد ســـــــليم الغالييين (ت 

 هـ).
قبل اإلمام الراتب من الكتاب والســــــــــنة وأقوال ســــــــــائر أئمة  إقامة احلجة على املصــــــــــلي مجاعة  

 هـ). 1332املذاهب/ مجال الدين القامسي (ت 
 



49 
 

الفجر النائمني عن صالة  الصاوي.  /إىل  للنشر،    -صابر حممد  العاملية  الدار  اإلسكندرية: 
 ص.  102م،  2016هـ،  1437

 
عبدهللا  الة: دراسة فقهية تطبيقية/  األوامر النبوية املختلف يف داللتها يف كتايب الطهارة والص

من    دكتوراه  (أصله رسالة  مج.  2هـ،    1440: دار كنوز إشبيليا،  الر�ض  -بن علي الفايز.
 ). هـ 1436جامعة امللك سعود ابلر�ض، 

 
 1439املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،    -عبدالرزاق بن عبداحملسن البدر.تعظيم الصالة/  

 هـ.
 

الر�ض:    -صاحل بن فوزان الفوزان.  /كتاب "صفة الصالة" من شرح العمدةتعليقات على  
 هـ. 1439الرتاث الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب، 

 العمدة البن قدامة، وشرحها البن تيمية. 
 

 م. 2017هـ،  1438القاهرة: مكتبة الصفا،  -عبدهللا األصيلي. /تعليم الصالة
 

أمحد بن عبداحلليم بن تيمية    / والتحميد وتوابعه لإلمام واملأموم واملنفردجزء يف التسميع  
اهلجرسي.  728(ت   عبدالسالم  بن  مجال  حتقيق  اإلسالمية،    -هـ)؛  البشائر  دار  بريوت: 

 ). 332(لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام،  -ص. 32هـ،  1439
 

هـ)؛ حتقيق   911السيوطي (ت  جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر    /جزء يف صالة الضحى
 م. 2017هـ،  1438مصر،  -علي عبداملقصود رضوان.
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حسن بن عبدهللا بن    /حديقة الصالة اليت هي رئيس العبادات يف شرح تلخيص الصالة
اإلمساعيلية:   -هـ).  1024تورخان الزييب اآلقحصاري، املعروف ابلكايف البسنوي احلنفي (ت  

 ص.  191م،  2017هـ،  1438 مكتبة ومطبعة الصفا واملروة،
 

 ص.  85هـ،  1439بريدة: املؤلف،  -عبدهللا بن زعل العنزي. /حقوق املصلني
 

هـ،    1437القاهرة: الدار العاملية للنشر،    -مجعه صابر حممد الصاوي.  / اخلشوع يف الصالة
 ص.  85م،  2016

 
القاهرة: دار السالم،   -.7ط  -فريد األنصاري.  /الدين هو الصالة والسجود هلل ابب الفرج

 ص.  104هـ،  1440
 

علي بن عبدالسالم اخلمليشي (ت   /رسالة عن حكم صالة اجلمعة مبسجد مل يتصل ابلبنيان
بقيان.  1365 يونس  حتقيق  اإلسالمية   -هـ)؛  العلوم  يف  البحث  مركز  املغرب:  األغواط، 

 هـ؟ 1440واحلضارة، 
 

القاهرة: دار الفكر العريب،   -ان أبو بكر.عمر إميشذوذ حتريك السّبابة يف تشهد الصالة/  
 ص.  111م،   2017هـ؟،  1438

 
القاهرة: مكتبة الصفا،    -حممد عبداملعطي حممد.  / شرح الصدور آبراء اجلمهور: كتاب الصالة

 ص.  288م،  2017هـ،  1438
 

مجع وإعداد وليد  صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم ابلصور من التكبري إىل التسليم/  
اجلسار. محود  أمحد  اخلميس،  عثمان  نشرها  وأجاز  نصها  راجع  الصاحل؛  ،  5ط  -صاحل 

 هـ.1440
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 يليها: أركا�ا وواجباهتا وسننها ومبطالهتا واخلشوع فيها وسجود السهو. 
 

النيب صلى   ابلو   /هللا عليه وسلم: مبسط لألطفالصفة صالة  ،  balou   -. عبدالقادر 
 م.  2018هـ،  1439

 
النوافل الصاوي.  /فضائل  حممد  للنشر،    -صابر  العاملية  الدار  هـ،    1437اإلسكندرية: 

 ص.  62م،  2016
 

املدينة    -مشـــــهور بن حســـــن آل ســـــلمان.  /الصــــالتني يف احلضــــر بعذر املطرفقه اجلمع بني  
 هـ. 1439املنورة: دار اإلمام مسلم، 

 
ابلصالة؟ حنيا  العكش.  /كيف  إبراهيم  للماليني،    -�سر  العلم  دار  هـ،   1437بريوت: 

 ص.  260م،  2016
 

لطف هللا  مطالب املصلي: رسالة يف بيان املشروعات وغري املشروعات وبيان أحكامها/  
بريوت:    -هـ)؛ حتقيق حممد بن علي احمليميد.  900الفاضل حممد الكيداين النسفي (ت حنو  

 ). 331(لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام،    -ص.  56هـ،    1439دار البشائر اإلسالمية،  
 

 م و الص
 

م،    2017هـ،    1438مصر: املؤلف،    -حممد مصطفى.إحسان الكالم يف فقه الصيام/  
 ص. 59

 
الر�ض:    -عبدالكرمي بن عبدهللا اخلضري.  / أحكام الصيام والقيام واالعتكاف وزكاة الفطر

 هـ. 1439مدار الوطن للنشر، 
 

http://www.ektab.com/publishing-house/117736/
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ــيام ــاد العوام ملا به العمل يف الصـ حتقيق هـــــــــــــــــــ)؛  1345(ت  حممد بن جعفر الكتاين  /إرشـ
 هـ. 1439، دار ابن حزم بريوت: -.ليلى الونسعيدي ،فاطمة البقايل

 
ــوم ومهماته ــرار الصـــ ــ)؛ حتقيق علي  505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل (ت  /أســـ هـــــــــــــــــــ

 هـ. 1439القاهرة: مكتبة دار احلجاز،  -عبداملقصود رضوان.
للعز بن عبدالســالم. فصــول يف هديه صــلى هللا عليه وســلم يف الصــوم/ يليه: مقاصــد الصــوم/ 

 البن قيم اجلوزية.
 

الر�ض: دار امليمان،    - أسامة بن عبدهللا خياط.  / الريح املرسلة: نفحات من معني رمضان
 هـ. 1439

 
الراغب هداية  املربع،  الروض  الطالب،  دليل  من:  الصيام  فوزان    / شرح كتاب  بن  صاحل 

 هـ  1439الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب، الر�ض: الرتاث  -الفوزان.
 

 ص.   156م،    2017هـ،    1438القاهرة: دار املعارف،    -عبداحلليم حممود.  / شهر رمضان
 

الصيام الكالم يف مسالك  عبدالفتاح.  / صفوة  بن  الراشدين،    -حممد  اخللفاء  دار  القاهرة: 
 ص.  80م،  2017هـ،  1438

 
م،    2017هـ،    1438املنصورة: دار اليقني،    -حممد عبداحلليم دراز.  /الصوم تربية وجهاد 

 ص.  96
 هـ. 1432وسبق صدوره عن جملة األزهر بتحقيق أمحد مصطفى فضلية، 

 
صــوموا لرؤيته: عامة مســائل الصــيام وما اســتجد فيها مقرونة ابلدليل من الكتاب والســنة 

 هـ. 1439الر�ض: دار التدمرية،  -سليمان بن حممد النصيان.وذكر اختيارات األئمة هلا/ 
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 ص.   139م،  2017هـ،  1438القاهرة: الدار،  -دار اإلفتاء املصرية. /الصيام

 
و  خصائصه  رمضان:  شهر  وجمالسه/  فضل  يوسف.مزا�ه  فارح  حممد  بريوت:    -يوسف 

 هـ. 1439املكتب اإلسالمي، 
 

اجلزائر:    -حممد علي فركوس.  / القول املمَسك يف فقه حديث النهي عن صيام يوم الشك
 هـ.  1439دار العواصم، 

 
  -عبدهللا بن حممد الطيار.  /كيف يصوم املسلم؟: صفة الصيام يف ضوء الكتاب والسنة

 هـ.  1439الر�ض: مدار الوطن للنشر، 
 

  - حممد الصاوي.  /مدرسة الصيام يف رمضان: رسالة جامعة ألحكام الصيام وفضائله وآدابه
 ص.  288م،  2016هـ،  1438القاهرة: مكتبة الصفا، 

 
عبدالرزاق بن عبداحملسن البدر؛ اعتىن هبا    /مقاالت رمضانية: شهر الصيام: آداب وأحكام

 هـ. 1439عّمان: الدار األثرية،  -ري اجلزائري.وعلق عليها من
 

 الزكاة
 

ــنة  ــتجّد فيها مقرونة ابلدليل من الكتاب والســـــ ــائل الزكاة وما اســـــ إيتاء الزكاة: عامة مســـــ
 هـ. 1439الر�ض: دار التدمرية،  -سليمان بن حممد النصيان.وذكر اختيارات األئمة هلا/ 

 
 ص.   132�سر بن حممد فتحي آل عيد،  / زكاة احلليّ 

 هـ.  18/2/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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 م. 2016هـ،  1437عّمان: دار النفائس،  -حممد نعيم �سني. /قضا� زكوية معاصرة
 

مالك؟/   زكاة  حتسب  شحادة.كيف  حسني  للنشر،    -حسني  الدولية  مفكرون  القاهرة: 
 هـ.1439

 
 هـ. 1439املغرب،  -مصطفى بن عمر املسلويت. /مفردات الزكاة يف املذهب املالكي

 
الرابط: دار   -رشــــــيد املدور. /فقهية  أتصـــــيلية  دراســـــة  والضـــــريبة:  الزكاةالتكامل بني    نظرية

 هـ (دكتوراه). 1438احلديث احلسنية، 
 

 احلج والعمرة
 

عبدهللا بن عبدالعزيز  أثر ابن عباس يف وجوب الدم على اترك النسك: دراسة حديثية فقهية/  
 هـ.  1439الر�ض: دار امليمنة،  -الفاحل.

 
ذي   عشر  وآدابأحاديث  أحكام  التشريق:  وأ�م  الفوزان.  /احلجة  صاحل  بن    - عبدهللا 

 هـ.  1439الر�ض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي، 
 يليها للمؤلف نفسه: أحاديث شهر هللا احملرم.

 
سّر اخلتم    /حبث موجز حول شروط وأركان وواجبات احلج مع اإلشارة إىل سننه ومبطالته

 م. 2017هـ،  1438مصر: املؤلف،  -عكاشة حممد.
 

هـ)؛ حتقيق   1088حممد بن أمحد البهويت اخللويت (ت    /بغية الناسك يف أحكام املناسك
 ص.   248م،  2016هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  -فايز بن أمحد حابس.
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الر�ض؛ الدمام: دار ابن    -عبدالعزيز بن علي القصري.  /بلغة الناسك من أحكام املناسك
 هـ.  1439اجلوزي، 

 
والعّمار احلّجاج  من  فيها كثري  يقع  أخطاء  إىل  األبصار  أويل  حممد    / تنبيه  بنت  اعتماد 

 ص.  608هـ،  1439اجلزائر،  -اجلبالوي.
 

 ص.  41هـ،  1439أمحد بن حممد اخلليل،  /حكم اإلحرام من جدة
 (ملف مرفوع على الشابكة، كتاب أو حبث، واملؤلف أستاذ جبامعة القصيم).

 
  85هـ،    1439حممد طه [شعبان]، املقدمة    /العمرة: دراسة فقهية حديثية مقارنةحكم  

 ص. 
 هـ)  28/2/1440(نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
اهلدي الفقهية يف  النوازل  وأحكام  احلج  يف  الواجبة  البيحاين.  /الدماء  صاحل  بن    -ابسم 
هـ (أصله   1439نوز إشبيليا،  الر�ض: الصندوق اخلريي لنشر البحوث والرسائل العلمية: دار ك

 هـ).  1433رسالة ماجستري، 
 

والعيدين واألضحية  والعمرة  احلج  يف  جاويش.  /رسالة  إبراهيم  املؤلف،    -مغاوري  مصر: 
 ص.  111م،  2016هـ،  1437

 
ابلنسك اإلحرام  وآاثره:  رفض  اخلثالن.  /حكمه  تركي  بن  منارات    -سعد  وقف  الر�ض: 

 هـ. 1439أطلس اخلضراء، اهلدى؛ مكة املكرمة: دار 
 

 160م،    2017هـ،    1438مصر: املؤلف،    -فوزي حممد أبو زيد.  /زاد احلاج واملعتمر
 ص. 
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مكة املكرمة: دار طيبة    -فهد بن حيىي العماري.  /مسألة يف أحكام العمرة  300زاد املعتمر:  

 هـ. 1439اخلضراء، 
 

 عفيف الدين عبد هللا بن أمحد ابسودان احلضرمي الشافعي   /عدة املسافر وعمدة احلاج والزائر 
جدة:    -.قصي حممد نورس احلالق  ،مد شادي مصطفى عربشحمبعناية    هـ)؛  1266(ت  

 هـ.  1440دار املنهاج، 
 

 هـ. 1439الكويت: وزارة األوقاف،  -عبدالرزاق بن عبداحملسن البدر. /فضائل يوم عرفة
 

إليهكيف حيج املسلم ويعتمر من حني خ عبدهللا بن حممد    /روجه من منزله حىت عودته 
بن ابز. بن عبدهللا  له وعلق عليه عبدالعزيز  قرأه وقدم  الر�ض: مدار    - .29ط    -الطيار؛ 

 هـ.   1439الوطن، 
 

الر�ض؛ الدمام: دار ابن   -عبدهللا بن صاحل الفوزان.  /عشر ذي احلجة وأ�م التشريق  جمالس
 هـ.  1439اجلوزي، 

 
 ص.   84صغّري بن حممد الصغّري،  /صرة يف بعض مسائل ونوازل احلج مذكرة خمت

 هـ.  28/10/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

الظهران: املؤسسة،    -إعداد القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية.  /ملخص فقه احلج والعمرة 
 هـ. 1439

 
  1437بريوت: الدار املالكية،  تونس؛    -خالد حممود البقار.  /املمتع يف فقه احلج والعمرة

 ص.  380هـ، 
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  -هـ)؛ حتقيق أنس بن عادل اليتامى.  729أمحد بن عبداحلليم بن تيمية (ت    /مناسك احلج 

 هـ. 1439الكويت: ركائز للنشر، 
 

 هـ) (دراسة وحتقيق). 1085أليب عبدهللا حممد بن �صر الدرعي (ت  /مناسك احلج 
  1439لدراسات واألحباث، العدد األول (ربيع اآلخر  نشر يف جملة الشيخ الطاهر الزاوي ل

 هـ).
[مل أر اجمللة، ولعله من حتقيق مصطفى عكلي. ويف تعليق أن رشيد اجلاري حقق هذه املناسك،  

 هـ)]. 1438( 19ونشرها يف جملة (قطر الندى) ع 
 

 ص.  245هـ؟،  1439األردن؟: املؤلف،  -حممد علي احلموري. /مناسك احلج والعمرة
 
  2017هـ،    1438القاهرة: مكتبة مصر،    -فتحي عبداحلميد مصطفى.  /ناسك العمرةم

 ص.  71م، 
 

أاببطني (ت    / منسك  بطني  أاب  عبدالرمحن  بن  زيد    1282عبدهللا  بن  عبدهللا  حتقيق  هـ)؛ 
 هـ. 1439الر�ض: الرتاث الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب،  -املسلم.

 
دراسة وحتقيق   هــــ) من كتابه "قوت احملتاج إىل املنهاج"/ 783منسك اإلمام األذرعي (ت  

 هـ. 1439السعودية؟،  -صاحل بن سليمان العراجة.
 

هـ)؛ حتقيق عبدالعزيز بن إبراهيم  1242عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب (ت  /منسك احلج 
 هـ.  1439الر�ض: دار الصميعي،  -الدخيل.
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حتقيق علي بن عبدالرمحن   /هـ)  776(ت    املالكيمنسك العالمة الشيخ خليل بن إسحاق  
 ص.   590م،  2016هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  -بسام.

 
األربع املذاهب  يف  املربع  (ت   / املنسك  املالكي  مث  الشافعي  املنصوري  عبدهللا  بن  حممد 

 هـ).1328
 هـ...  1437 – 1435حقق يف جامعة القصيم ابلسعودية، 

 
 .هـ) 529 (ت  البن احلاج القرطيب /مناسك احلاجملنهاج يف بيان ا

 هـ... 1437فاس،  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسايس يف   دراسة وحتقيق
 

 هـ. 1439الر�ض: دار التحبري،    -خالد بن عبدهللا املصلح.النبذة يف أحكام احلج والعمرة/  
 

العتيقنصح احملب الشفيق ملن توهَّم عدم جواز االستنابة يف حج   عبدهللا بن    /بيت هللا 
(ت   املخضوب  املخضوب.  1317حسني  عبدهللا  بن  عبدالرمحن  حتقيق  الر�ض:    -هـ)؛ 

 هـ.  1439اجلمعية الفقهية السعودية: وقفية التحبري، 
 

ويل الدين أبو زرعة أمحد بن عبدالرحيم العراقي   /النكت على اإليضاح للنووي (يف املناسك)
عبدا  826(ت   حتقيق  الكمايل.هـ)؛  حممد  بن  اإلسالمية،    -لرؤوف  البشائر  دار  بريوت: 

 ). 334(لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام،  -ص. 62هـ،  1439
 

 عبادات أخرى 
 
 

االستخارة صالة  يف  العبارة  هلوير.  /أوضح  احلديثة،    -حممد  الرشاد  دار  البيضاء:  الدار 
 هـ.1439
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املوحد يف دعاء االستخارة/ حممد بن أمحد التملي  يليه بتحقيق هلوير: كشف الغطا عن مراد  
 هـ).  13السوسي (ق 

 
الر�ض: وقف منارات   -سعد بن تركي اخلثالن.  /واالشرتاط فيهخروج املعتكف من املسجد  

 هـ. 1439اهلدى؛ مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء، 
 

الصحيحة   الستارة عن صالة االستخارة وعالقتها ابلعقيدة  بن    /املختارةكشف  عبدهللا 
 هـ.  1440اإلمارات: دار البشري،  -حممد احلمادي.

 
املستقنع زاد  دقائق  على  رمضان  :املطلع  غري  يف  االعتكاف  حممد    /فقه  بن  عبدالكرمي 

 ص.  124م،  2016هـ،  1437الر�ض: دار كنوز إشبيليا،  -الالحم.
 

 أحكام املساجد 
 

  2016هـ،    1437الر�ض: دار الصميعي،    -العسكر.عبدالرمحن بن علي    /أحكام املساجد
 ص.  472م، 

 
هـــــ)؛ اعتىن به   1332حممد مجال الدين القامسي (ت إصالح املساجد من البدع والعوائد/ 

 ص. 296هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -علي أمحد عبدالعال الطهطاوي.
 

عبيدهللا بن حممد بن بطة العكربي (ت    /املساجدجزء فيه اختاذ السقاية واملطاهر يف رحبة  
 هـ)؛ حتقيق سعود عبدهللا املطريي.  387

 هـ).  1438(رجب    44نشر يف جملة العلوم الشرعية الصادرة عن جامعة اإلمام ابلر�ض ع 
 

املساجد لبناء  الشرعية  العسكر.  /الضوابط  علي  بن  التحبري،   -عبدالرمحن  دار  الر�ض: 
 هـ. 1439
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 وسف القرضاوي كتاب ابلعنوان نفسه) (للشيخ ي
 

هـ،  1438، القاهرة: دار السالم -حساين حممد نور. /فقه املساجد يف الشريعة اإلسالمية
 ص.  248، م2017

 
هـ،    1439عّمان: دار االبتكار،    -جنوى قراقيش.  /مسائل فقهية خاصة ابملسجد األقصى

 ص.  108
 

 اجلنائز
 

 هـ. 1438عّمان: دار غيداء،    -اثبت مهدي محادي.أحكام اجلنائز يف الشريعة اإلسالمية/  
 

اإلسكندرية: الدار العاملية    -يسري معبد.  /درء املفاسد مبعرفة أحكام اجلنائز الفقهية والعقدية
 ص.  237م،  2016هـ،  1437للنشر، 

 
عبدالغين بن إمساعيل النابلسي (ت  /املساجدنزهة الواجد يف حكم الصالة على اجلنائز يف 

 هـ)؛ حتقيق بدرية بنت صاحل السياري.  1143
 .143 – 97هـ) ص  1439(  113نشر يف جملة البحوث اإلسالمية ابلر�ض ع 

 
  - عبدالرمحن بن علي العسكر.  /لنوازل املتعلقة ابجلنائز يف املسجد احلرام واملسجد النبويا

النبوي لدراسات وأحباث   احلرام واملسجد  لشؤون املسجد  ةكرسي الرائسة العاممكة املكرمة:  
 هـ. 1439، احلرمني الشريفني

 
 وما يلحق هبا  املعامالت

 
 )ة وخاصةعامموضوعات املعامالت (
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عائشة بنت عبدهللا    /دراسة فقهية مقارنة  :أثر االستثناء يف العقود املالية وتطبيقاته املعاصرة
 هـ (ماجستري).  1439، جامعة امللك فيصل  األحساء: -.املوسى

 
الر�ض:    -سليمان بن صاحل اخلميس./اإلجارة الطويلة واملنتهية ابلتمليك يف الفقه اإلسالمي 

 هـ (أصله رسالة ماجستري).   1439دار كنوز إشبيليا، 
 

الر�ض:    -عبدالرمحن بن عبدهللا السعدي.  /وتطبيقاهتا املعاصرةإجارة املوصوف يف الذمة  
 هـ؟ 1440بنك البالد، 

 
ــة/  ــببهما يف الفروع الفقهية: مجًعا ودراســــــــ اجتماع احلقني يف العني الواحدة الختالف ســــــــ

 هـ (ماجستري). 1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -حممد عبدالرؤوف بن حممد.
 

الر�ض: وقف منارات اهلدى؛    -سعد بن تركي اخلثالن.  / األسهم اجلائزة واحملظورةأحكام  
 هـ. 1439مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء، 

 
 هـ.  1439الر�ض: دار امليمان،    -خالد جاسم اهلويل.  /أحكام االمتياز يف الفقه اإلسالمي

 
الر�ض: دار كنوز    -مبارك آل سيف.عبدهللا بن    /أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية

 ص.  384م،  2016هـ،  1437إشبيليا، 
 

املالية واألسواق  الدولية  السلع  أسواق  يف  ابلذهب  التعامل  يوسف    /أحكام  بن  عبدهللا 
 ).ماجستريهـ ( 1439الر�ض: جامعة اإلمام،  -.الشبيلي

 
عّمان: الوراق    -عبدالعظيم توفيق عالم.  /: دراسة فقهية مقارنةحكام السالح يف املعامالتأ

 ص.  608م،  2017هـ،  1438للنشر، 
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األحكام الشرعية لضريبة الدخل يف الكويت بني الفقه اإلسالمي والقانون: دراسة مقارنة/ 

املشعل. �صر  القاهرة،    -سلطان  جامعة  ص    435م،    2016هـ،    1437القاهرة: 
 (ماجستري). 

 
اإلسكندرية: مكتبة    -ابتسام بديع القرش.  /دراسة فقهية مقارنة  أحكام العقار يف املعامالت:

 ص.  427م،  2017هـ،  1438الوفاء القانونية، 
 

فهد جار  األحكام الفقهية لعقد التأمني الصحي يف القانون الكوييت: دراسة فقهية مقارنة/ 
 (ماجستري).هـ  1439املنيا: جامعة املنيا، كلية دار العلوم،  -هللا العجمي.

 
 2016هـ،    1437دمشق: مؤسسة الرسالة،    -رائد حممود الشوابكة.أحكام املال املختلط/  

 ص (أصله رسالة ماجستري).  328م، 
 

االختيارات الفقهية لإلمام الشيخ صديق حسن خان يف مسائل املعامالت املالية: دراسة 
 ص (ماجستري).  459هـ،    1439املنيا: جامعة املنيا،    -حسني علي العازمي.فقهية مقارنة/  

 
مقارنة فقهية  دراسة  ابجلماعة:  املشروط  القطراوي.  /االستحقاق  إبراهيم  غزة:    -شادي 

 ص (حبث مكمل لرسالة املاجستري).  186هـ،  1439اجلامعة اإلسالمية، 
 (يف املعامالت، احلقوق). 

 
طالب بن عمر   /اإلشكاليات الفقهية العشر أمام منتجات العمل اخلريي والعمل املصريف 

 ص.  135م،  2016هـ،  1437بريوت: مركز مناء للبحوث والدراسات،  -الكثريي.
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دراســــــة مقارنة ابلقانون الوضــــــعي  ة:االعتياض عن احلقوق اجملردة يف الشــــــريعة اإلســــــالمي
بريوت: مكتبة حســــــــــــن  -فرج حممد. حســــــــــــام الدين خليل /ومناذج من تطبيقاته املعاصـــــــــرة

 ص (أصله رسالة ماجستري). 460هـ،  1439العصرية، 
 

  -عبدهللا حممد عبدهللا.  /اإلمام الكاساين وآراؤه يف املعامالت املالية: دراسة فقهية مقارنة
 ص (دكتوراه).  212م،  2016هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا، 

 
مســـــــــعود يونس  /ووقايتها من اإلفالس: دراســـــــة فقهية مقارنةإ�اض املشـــــــروعات املتعثرة 

 هـ. 1439الر�ض: دار اإلجادة،  -عطوان عطا.
 
دراسة نقدية من    :سالميمهية الوقت واالئتمان يف التجارة بني القانون الوضعي والفقه اإلأ

 ص.  90هـ،  1438القاهرة: دار النهضة العربية،  -حممد كمال سامل. / وجهة نظر شرعية
 

هـ)؛ حتقيق سلطان   845تقي الدين أمحد بن علي املقريزي (ت    /األوزان واألكيال الشرعية
 هـ. 1437، املكتبة السلطانية، 2ط -بن هليل املسمار.

 
قانونية/   فقهية  دراسة  البنكية:  عيد.البطاقات  أبو  خليل  النفائس،    -عارف  دار  عّمان: 

 م.  2018هـ؟،  1440
 

مية ابملغرب يف إطار الفقه املالكي وأدلته: دراســة أتصــيلية مقارنة البنوك التشــاركية اإلســال 
 هـ. 1439املغرب،  -عبدهللا بن الطاهر. /على ضوء املذاهب األربعة

 
القاهرة:   -كامل صكر القيسي.  /بيع الدَّين يف الفقه اإلسالمي وأثره على األزمات املالية

 ص.   193م،  2016هـ،  1437دار النهضة العربية، 
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التقوميات أبقل  القضائي  املزاد  يف  خنني.  /البيع  آل  حممد  بن  اجلمعية    -عبدهللا  الر�ض: 
 هـ.  1439العلمية القضائية السعودية، 

 
الر�ض: دار كنوز إشبيليا،    -حيىي بن علي العمري.  /دراسة فقهية قانونية ميدانية  :بيع املزاد
 ص (أصله رسالة جامعية).  376م،  2016هـ،  1437

 
 - عبدامللك بن عبدالرمحن السعدي.  /البيع واهلبة وحكم اللقطة واللقيط: دراسة فقهية مقارنة

 هـ. 1439عّمان: دار الفتح، 
 يف أعلى العنوان: من العقود الناقلة للملكية. 

 
املبيع على شرعيتهاا البوطي.   /لبيوع الشائعة وأثر ضوابط  توفيق بن حممد سعيد    - حممد 

 ص.  432 ،هـ 1439دمشق: دار الفكر، 
 

طرابلس  -مهند أمحد محدوا إلمساعيل.  /دراســــــة أتصــــــيلية تطبيقية  :التبعية يف العقود املالية
 هـ (رسالة ماجستري). 1439الشام: جامعة طرابلس، 

 
التجاري: دراسة فقهية تطبيقية الوهيب.  /التحكيم  الر�ض: جامعة اإلمام،   -لولوة توفيق 

 (دكتوراه). هـ  1439كلية الشريعة، 
 

نذير عد�ن   /التدابري الشرعية للديون املتعثرة يف املصارف اإلسالمية: دراسة فقهية مقارنة
 ص.  336م،  2018هـ؟،  1439عّمان: دار النفائس،  -الصاحلي.

 
املعاصرة تطبيقاته  و  املالية  العقود  يف  األسطل.  /الرتاخي  جبارة  اجلامعة   -زينب  غزة: 

 ص (حبث مكمل لرسالة املاجستري).  131هـ،  1438اإلسالمية، 
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عّمان: الوراق للنشر،    -يبات.ضصفوان (حممد رضا) ع  /الرتخص الفقهي يف املعامالت املالية
 ص.  262م،  2017هـ،  1438

 
القاهرة: جامعة القاهرة،   -بدري عبدالواسع الروسي.  /تسليع النقود: دراسة فقهية اقتصادية

 تري). ص (ماجس  246م،  2016هـ،  1437
 

هـ)؛ ضبط وتعليق  1344الفاطمي بن حممد الشرادي (ت  /تسهيل النجعة مبراتب الشفعة
 هـ؟ 1440املغرب،   -حممد القدوري.

 
فقهيةتضمني األ املعاصرة: دراسة  أبو شباب.  / مني وتطبيقاته  إبراهيم  اجلامعة   -مىن  غزة: 
 ص (حبث مكمل لرسالة املاجستري).  116هـ،  1438اإلسالمية، 

 
يف ضوء قرارات اجملامع الفقهية   تطبيقات القواعد الفقهية على املعامالت املالية املعاصرة

اإلسالمية/ املالية  املؤسسات  لبعض  املؤلف  وفتاوى  الشرعية  دردور  واملعايري    - .إلياس 
 هـ. 1440تونس: دار املازري، 

 
أمحد   /التطبيقات املعاصرة لقواعد رفع الضرر يف املعامالت املالية: دراسة فقهية مقارنة

 ص (ماجستري). 294م،  2016هـ،  1437، املنيا: جامعة املنيا -حممد العجمي.
 

غزة: اجلامعة اإلسالمية،   -نضال أمحد شاهني. /التعويض عن الضرر الناشئ عن التحريض
 ص (حبث مكمل لرسالة املاجستري).  121هـ،  1438

 
الر�ض: بنك البالد،    -�صر بن عبدالرمحن الداود.  /: دراسة فقهية تطبيقيةتكلفة القرض

 م.  2017هـ،  1438
 



66 
 

الر�ض: جامعة امللك   -عبدهللا بن جابر احلمادي.  /التمويل ابملضاربة وتطبيقاته املعاصرة
 هـ (دكتوراه).  1438سعود، 

 
العينة بيوع  بواسطة  أتصيلية :التمويل  فقهية  البنوك   دراسة  قرارات  على  التطبيق  مع 

املاليزية التجربة  وتقومي  جابر    /اإلسالمية  بن  الفقهية    - .احلماديعبدهللا  اجلمعية  الر�ض: 
 هـ (أصله رسالة دكتوراه).  1439السعودية، 

 
  -إسراء (حممد عزام) عباس سالمية.  /: دراسة مقارنةوالقانون توثيق الصكوك يف الشريعة  

 هـ. 1439عّمان: دار النفائس، 
 
ــرعية  :لتورق ا ــة شـــــ ــادق الرقييب /دراســـــ كلية مراكش: جامعة القاضـــــــــي عياض،   -.عبد الصـــــــ

 .(رسالة دكتوراه)هـ  1438، اآلداب والعلوم اإلنسانية
 

 /حقوق االرتفاق وتطبيقاهتا املعاصرة: دراسة مقارنة بني القانون املدين والفقه اإلسالمي
 ص.  697م،  2016هـ،  1437القاهرة: دار النهضة العربية،   -حسنية حسني حسن.

 
اإلاحل والشريعة  جرائماية  الوضعي  القانون  يف  األهلية  لناقص وعدمي  أدهم   /ةاإلسالميية 

 هـ.  1440اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة،  -حممد شبل الشرقاوي.
 

الر�ض: دار    - فايز بن حسن قيسي.محاية حقوق امللكية الصناعية: دراسة أتصيلية مقارنة/  
 ؟ هـ 1440امليمان، 

 
دمشق: دار   -حممد توفيق بن حممد سعيد البوطي.  /(اخلديعة) يف املعامالت املاليةاِخلالبة  
 ص.  376هـ؟  1439الفكر، 
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اآل بيوع  يف  املعاصرةالذرائع  االقتصادية  وتطبيقاهتا  عبدالغين.   /جال  عبدالغين    - سالم 
 م (رسالة ماجستري).  2016هـ،  1437، نبار جامعة األ الرمادي:

 
اإلسكندرية: دار    -وليد حممد علي كرسون.  /عقد البيع: دراسة فقهية مقارنةشبهة الراب يف  

 ص.  450م،  2016هـ،  1437الفكر اجلامعي، 
 

الواقع/   ومشكالت  الشرع  مقتضيات  بني  يوسف. الشفعة  حممد  عبدالصمد    - السيد 
 ص.   343م،  2017هـ،  1438اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 

 
 - .سطلعبد الكرمي رضوان األ  /األراضي اخلاصة: دراسة فقهية مقارنة  صالحيات احلاكم يف 

 ص (حبث مكمل لرسالة املاجستري).  204هـ،  1439غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

الر�ض: اجلمعية العلمية القضائية    -عبدهللا بن حممد آل خنني.  /ضمان األضرار املعنوية ابملال
 هـ. 1439السعودية، 

 
دراسة أتصيلية مقارنةعقد   اإلسالمي:  الفقه  آل مضواح.  /األمان يف  بن حممد   -عبدهللا 

 ص.  440م،  2016هـ،  1437القاهرة: الدار العاملية لتقنية املعلومات، 
 

  - معتز حممد عبدالغين.  /عقد الشركة: دراسة مقارنة بني القانون الروماين والفقه اإلسالمي
 ص  (دكتوراه).  803م،  2016هـ،  1437املنصورة: جامعة املنصورة،  

 
  1438بتكار،  عّمان: دار اال  -حممد عد�ن برازي.  / عقد الصيانة وتكييفه الفقهي والقانوين

 ص.  202هـ، 
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إعداد  /دراســـة أتصـــيلية تطبيقية :العقود املالية املركبة بني احليل الربوية واملخارج الشـــرعية
 هـ (ماجستري). 1438، كلية الشريعةأيت ملول، املغرب: جامعة ابن زهر،   -.حممد بعكرمي

 
التطبيق على مناذج معاصرة هلا:   العقود املبنية على االستحسان يف الفقه اإلسالمي مع 

  402هـ،    1438بنها: جامعة بنها،    -حممد حممد ماهر البحريي.دراسة فقهية أصولية/  
 ص. (دكتوراه). 

 
االفرتا الفقهيةالعمالت  وأحكامها  آل عبدالسالم.  /ضية: حقيقتها  عبدالرمحن  بن    -�سر 

 هـ. 1439الر�ض: دار امليمان، 
 

جديدة قراءة  اإلسالمية:  املصرفية  صناعة  يف  الفقهية  املستجدات  محاد.  /عيون    -نزيه 
 هـ. 1439دمشق: دار القلم، 

 
حممد محدان بن أمحد   /احلكرة والتسعري و فتح اللطيف اخلبري يف جواز التعزيز ابملال وفيه،  

بريوت: دار الكتب العلمية،    -حتقيق حلسن بن علجية.هـ)؛    1338(ت    القسنطيينيسي  الونّ 
 ص.  128هـ،  1439

 
الر�ض:   -.صاحل بن عياد الفايدي  /دراسة فقهية مقارنة: املايل وآاثرهفساد عقد املعاوضة 

 هـ.  1440دار كنوز إشبيليا، 
 

من كتابه "األموال يف   قسمفقه األموال عند اإلمام حممد املنتصر ابهلل الكتاين، مع حتقيق  
 هـ (دكتوراه). 1439مراكش: جامعة القاضي عياض،   -حممد علوان. /"اإلسالم

 
الر�ض:    -، مزيدة ومنقحة.3ط  -عبدالرمحن بن محود املطريي.  /فقه املعامالت املالية امليّسرة

 هـ. 1440الرتاث الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب، 
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اإلسكندرية: دار    -حياة حممد كحيل.  / قسمة املها�ة: دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون

 هـ.  1439اجلامعة اجلديدة، 
 

شاهيناز عبدالكرمي    /شائع: دراسة فقهية وقانونية مقارنةقسمة املها�ة كوسيلة انتفاع ابملال ال
 ص  (ماجستري).  186م،  2016هـ،  1437بنها: جامعة بنها،  -احلليب.

 
تطبيقية نظرية  دراسة  وبطالنه:  البيع  فساد  عليها  بين  اليت  إبراهيم   /القواعد  بن  عيسى 

 هـ. 1439املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -الدريويش.
 

  /القواعد والضوابط احلاكمة اخلاصة يف عقود الشركات يف الفقه اإلسالمي: مجًعا ودراسة
 هـ. 1440عّمان: دار النفائس،  -إمساعيل كوالوويل يونس.

 
 /القواعد والضوابط الفقهية يف اخلالف بني املتعاقدين يف املعامالت املالية: دراسة مقارنة

 ص  (ماجستري).  327م،  2016هـ،   1437نيا، املنيا: جامعة امل -خالد محد الصواغ.
 

  /القواعد والضوابط الفقهية املتعلقة بعوارض األهلية املكتسبة: دراسة أتصيلية تفصيلية
عثمان. حممود  القاهرة،    -أمحد  جامعة  ص     379م،    2016هـ،    1437القاهرة: 

 (ماجستري). 
 

هـ)؛    490السرخسي (ت حنو  شرحه حممد بن أمحد    / الكسب حملمد بن احلسن الشيباين 
 ص.  352هـ،  1437القاهرة: دار السالم،   -اعتىن به عبدالفتاح أبو غدة.

يليه: رسالة يف احلالل واحلرام وبعض قواعدمها يف املعامالت املالية/ أمحد بن عبداحلليم بن تيمية  
 هـ).  728(ت 
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عّمان: دار    -احل العاين.قاسم ص   /اللقطة والقيم الرتبوية يف مشروعيتها وأحكامها الفقهية
 هـ. 1439أجمد، 

 
تونس: دار املازري،    -إلياس دردور.  /حماضــــــــرات يف التأمني واملعامالت املالية اإلســــــــالمية

 هـ؟ 1439
 

  1438القاهرة: دار الكلمة،    -.حسين خريي طه  /مدخل لدراسة املعامالت املالية املعاصرة
 ص.   286م، ،  2017هـ، 

 
تونس،   -احلبيب بن طاهر.  /املصـــرفية: اإلخالالت الشـــرعية واحللول التصـــحيحيةاملراحبة  
 هـ. 1439

 
على مذهب اإلمام األعظم    الشرعية  مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان يف املعامالت
هـ)؛    1306حممد قدري ابشا (ت    /أيب حنيفة النعمان مالئًما لسائر األقطار اإلسالمية

 ص.  928هـ،   1438عّمان: دار الثقافة،  -حتقيق جمدي ابسلوم.
 (وابلبيا�ت السابقة نفسها: دار الكتب العلمية ببريوت)

 
بتنفيذ   الوكيل  التزام  عقد  مضمون  تطور  يف ضوء  مقارنة  قضائية  فقهية  دراسة  الوكالة: 

م،   2016هـ،    1437اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة،    -حممد حسن قاسم.  /الوكالة
 ص. 301

 
اإلسالمي الفقه  يف  االلتزام  عن  محاد.  /املعاوضة  القلم،    -نزيه  دار  هـ،   1438دمشق: 

 ص. 160
 

http://www.daralthaqafa.com/SearchResult.aspx?Name=%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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يف   املالكي  املذهب  مقارنةمفردات  دراسة  املالية:  حامد    /املعامالت  حممد  الدين  مشس 
ص.    576م،   2017هـ،    1437الر�ض: مكتبة التوبة؛ بريوت: دار ابن حزم،    -التكينة.

 (أصله رسالة دكتوراه). 
 

اإلسالمي الفقه  يف  اإلجيار  عقد  أحكام  يف  يوسف.   /املنار  حممد  عبدالصمد    - السيد 
 ص.  363م،  2017هـ،  1438ونية، اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القان

 
  -حلسن حدوشان.  /مناهج تعليل األحكام الفقهية: دراسة تطبيقية من خالل عقد اإلجارة

 هـ (دكتوراه).   1439فاس: جامعة القرويني، دار احلديث احلسنية، 
 

طريقة  اختصره وعلق عليه وجعله على    /الـُمهين يف اختصار املغين البن قدامة (كتاب البيوع)
الطاهري. عبدالغفار  إبراهيم  واجلواب  املقدمة    -السؤال  اتريخ  املعّد،  هـ،    1439الكويت: 

 ص. 294
 

ســايس،  -.يوســف القامسي /نظرية االحتماء يف الفقه اإلســالمي وتطبيقاهتا املالية املعاصــرة
 .(رسالة دكتوراه)هـ  1437، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةفاس:  

 
 - .أمحـد اجلنـايت  /أموال الـناس ابلـباطـل يف الفقـه املـالكي وتطبيقـاهتـا املعـاصـــــــــــرةنظرـية أكـل 

 هـ (دكتوراه). 1437، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  فاس: -سايس 
 

املعاصرة الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا  الديون يف  الشميلي.  /نظرية  ابن   -وليد حممد  مكتبة 
 مج. 2هـ؟،  1439القيم، 
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نظم أيب زيد عبدالرمحن   /املسكني ملن أراده من أهل الدين: نظم مسائل بيوع ابن مجاعةهدية  
بعد   التلمساين (ت  الدين مسكني.    830السنوسي  اجلزائر:   -هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن عز 

 هـ؟ 1440اخلزانة اجلزائرية للرتاث، 
 

  2017هـ،    1438املؤلف،  مصر    -مجال عبدالوهاب اهللفي.  /الواضح يف فقه املعامالت 
 ص.  452م، 

 
  الوقف

 

  1338حممد بن حممد بن إمساعيل األنصاري الربديسي (ت  اإلحتاف يف أحكام األوقاف/  
 ص.  78م،  2016هـ،  1437القاهرة: دار اهلداية،  -هـ)؛ حتقيق؟.

 (انتهى منه حال كونه مفتًيا للد�ر املصرية) 
 

رمزي    / الوقف اإلسالمي: دراسة مقارنة بني الشريعة والقانونأحكام غري املسلمني يف نظام  
 هـ.  1439بريوت: دار املقتبس،  -قانه.

 
حممد بن عبدالرمحن التنيالين املالكي (ت    /إفهام املقتبس يف ثبوت التحبيس خبط احملبِّس

بن علي املدينة املنورة: مكتبة الدكتور عبدهللا    -هـ)؛ حتقيق زهري بن عبدالرمحن قران.  1233
 هـ؟ 1438آل الشيخ مبارك الوقفية،  

 
األوقاف اإلسالمية يف مصر: دراسة بني الفقه والقانون: أسباب االحنسار، املخاطر، سبل 

  476م،    2016هـ،    1437القاهرة: جامعة القاهرة،    -أبو اخلري إبراهيم الدسوقي.  /العالج
 ص (ماجستري). 

 
بريوت:   -حممد شالل العاين.  /م)  2002  –  1942األوقاف يف صيدا واجلنوب اللبناين (

 هـ. 1439دار الر�حني، 
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أمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت جزء يف إحداث اجلمعة مبدرسة ابن سويد مبصر/  

 ص.  10هـ)؛ بعناية حممد آل رحاب،  852
 هـ)  27/9/1439(نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 (فيه مسألة حكم تغيري شرط الواقف وما يتعلق هبا) 
 

املدينة    -أمحد بن عبدهللا اجلعفري.  / مالية املوقوف وتطبيقاهتا املعاصرة: دراسة فقهية أتصيلية
 هـ (دكتوراه).  1440املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  

 
 مج. 3هـ،  1439الكويت: الوزارة،  -وزارة األوقاف. /مدونة أحكام الوقف الفقهية

 
املوازنة عجز  من  التخفيف  يف  ودوره  اإلسالمي  مصري.  /الوقف  عبداملنعم   -حممود 

 ص.  221م،  2016هـ،  1437اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي، 
 

الر�ض:    -محد.الشيخ حممد بن فهد األ  /دراسة فقهية ة:وقف األسهم يف الشركات املسامه 
 ص.   250هـ،  1440مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف، 

 
والقانون اإلسالمي  الفقه  يف  الوصية  أحكام  شرح  يف  الصفية  عبدالستار   /الينابيع  مجال 

 ص.  237م،  2016هـ،  1437مصر: املؤلف،   -عبدهللا.
 

 )والرتكات (املواريثوالوصا� الفرائض 
 

  - عالل �سني.أثر الطالق على التوارث بني الزوجني يف الفقه والقانون: دراسة مقارنة/  
 هـ.  1437اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، 
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  -هناء فهمي أمحد عيسى.  /أحكام املرياث والوصية يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي
 ص.   420م،  2016هـ،  1437مصر: املؤلفة، 

 
ــا� والوقف/   ــاد األ�م ملعرفة األحكام يف املواريث والوصـــــ ــيد مســـــــــعد عثمان. إرشـــــ   -الســـــــ

 هـ. 1439الر�ض: دار اإلجادة، 
 

والنفقة املرياث  يف  الرجل  على  املرأة  سلطان.  /امتياز  الدولية    -صالح  مفكرون  القاهرة: 
 هـ؟ 1439للنشر، 

 
القاهرة:    -مغاوري إبراهيم جاويش.  /الرحبيةالباعث احلثيث يف علم املواريث: خمتصر شرح  

 ص.  115م،  2017هـ،  1438املختِصر، 
 

هـ)؛ حتقيق    815أمحد بن حممد بن اهلائم (ت    /التحفة القدسية اختصار املنظومة الرحبية
  2016هـ،    1437كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،    -أجمد حممد زاهد اخلراساين. 

 ص.  192م، 
 هـ).  912لمعة الشمسية على التحفة القدسية/ حممد بن حممد سبط املارديين (ت وعليه: ال

 هـ).  926يليه: الفتحة األُنسية لغلق التحفة القدسية/ زكر� بن حممد األنصاري (ت 
 

الفرضية املباحث  يف  املرضية  الفوزان.  /التحقيقات  فوزان  بن  مركز    -صاحل  املنورة:  املدينة 
 ص.  320م،  2016هـ،  1437العلمي، البصائر للبحث 

 
مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،    -محزة مصطفى يعقوب.حساب املواريث بطريقة الكسور/  

 هـ. 1439
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املواريث بندر بن عايض    /خري احلديث يف علم  اعتىن به  عبدهللا بن حممد عرفان ابرجاء؛ 
 هـ.  1439الكويت: دار الظاهرية،  -العتييب.
 هـ.  1353املنهج املقرر يف بعض املدارس الشرعية اإلندونيسية سنة حسب 

 
املواريث  علم  دراسة  لتسهيل  احلثيث  الكليب.  /السعي  خليفة  بن  دار    -راشد  الر�ض: 

 هـ. 1439الصميعي، 
 

يب احلســــــــــن علي بن حممد أل /شــــــــرح تلخيص خالصــــــــة الباحثني عن أحوال مجيع الوارثني
بريوت: دار الكتب العلمية،   -.علي قامسي التمســـماين هـــــــــــــــــ)؛ حتقيق 891(ت    القلصـــادي

 ص. 112هـ،  1439
 

  - .بن سعيد األهجريهـ)؛ حتقيق أمحد    907حممد بن حممد سبط املارديين (ت    / شرح الرحبية
 .هـ 1439، الر�ض: الناشر املتميز

 معه: حاشية العالمة حممد بن عمر البقري الشافعي.
 

هـ)؛ حتقيق أمحد   907حممد بن حممد سبط املارديين (ت    /الرحبية يف علم الفرائضشرح  
 ص.   112هـ،   1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -فريد املزيدي.

 
الشريف   يب احلسن علي بن حممدأل  /املسمى شرح فرائض السجاوندي  ،شرح السراجية

هـ،    1439ريوت: دار الكتب العلمية،  ب  -هـ)؛ حتقيق حممد العزازي.  814(ت    اجلرجاين
 ص.  208

 
  1439القاهرة: احلكمة للطباعة والنشر،    -جيهان الطاهر عبداحلليم.  / فقه الوصا� واملواريث

 ص.  159م،  2018هـ، 
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هــــــــ)؛  999عبدهللا بن حممد الشنشوري (ت  /الفوائد الشنشورية يف شرح املنظومة الرحبية
 هـ. 1439بريوت: دار ابن حزم،  -قرأها وعلق عليها حممد بن سليمان آل بسام.

 
الفرائض علم  يف  الشنشورية  الفوائد  على  العسجدية  بكر  أل  /القالئد  حممد  يب  املال  بن 

املدينة املنورة: مكتبة    -.حتقيق حيىي بن حممد بن أيب بكر املال  ؛)١٢٧٠  ت األحسائي احلنفي (
 هـ. 1439الدكتور عبدهللا بن علي الشيخ مبارك الوقفية، 

 
والوقف/   والوصا�  املواريث  أحكام  يف  السفياين.الكايف  إبراهيم  فتحي حسني،   - مرزوق 

 هـ. 1440الدمام: مكتبة املتنيب، 
 

؛  هـ)   1364حممد الصادق الشطي (ت    /لباب الفرائض: شامل للفقه واحلساب والعمل
 هـ.  1440بريوت: دار ابن حزم،  -الشريف العبيدي.حتقيق فتحي بن 

 
  1438،  الدار العاملية للنشراإلسكندرية:    -فهمي سيف النصر.  /املبسط يف املرياث والوصية

 ص.  252م،  2017هـ، 
 

اإلسالمي الفقه  منظور  من  الرتكة  وقسمة  حصر  عمليات  عن  بن   /احملاسبة  عبدالسالم 
 هـ.  1439الر�ض: دار امليمان،  -عبدالعزيز الشالش.

 
هـ)؛ حتقيق    1360داود سلمان الناصري (ت    /خمتصر شرح السيد الشريف يف الفرائض

 ص.  288هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،   -طارق فرج النورويل.
 

 -اختصره فيصل بن عبدهللا اخلطيب.خمتصر الفوائد الشنشورية يف شرح املنظومة الرحبية/  
 هـ. 1440عّمان: دار النور املبني، 
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مصر: املؤلف،    -عبده علي يونس.  /املدد الفائض شرح أرجوزة الفرائض يف علم املواريث
 ص.  238م،  2017هـ،  1438

 
بريوت: دار ابن    - عبدالعزيز بن علي الرحيب.  /الرحبيةَمرُّ السحاب: شرح موجز على منت  

 ص.   159هـ،  1438حزم، 
 

الكتب    بريوت: دار  - .عمر أمحد الراوي  / مرجع الطالب يف املواريث على املذهب املالكي
 ص.  288هـ،  1437العلمية، 

 
 هـ. 1439املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -إبراهيم بن رافع الغامدي. /امللخص الفرضي

 منت الرحبية. يليه: 
 

الرحبية املنظومة  لدراسة  متهيد  املواريث:  علم  تيسري  يف  احلديث  مجال   / املنهج  مجال 
 هـ. 1439القاهرة: دار اليسر،  -الشافعي.

 
بريوت: دار الكتب العلمية،    -قاسم بن عبد حممد النعيمي.  /املواريث يف الفقه اإلسالمي

 ص.  112هـ،  1439
 
املواريثوسوعة  م الفقه اإلسالمي والقانون الوضع  : علم  فرج حممد    /يدراسة مقارنة بني 

 ص.  420م،  2018هـ؟،  1440عّمان: الوراق للنشر،  -حممد سامل.
 
 

 األميان والكفارات
 

بريوت: دار الكتب   -مصطفى القليويب الشافعي.  /أيسر العبارات ملسائل الفدية والكفارات
 ص.   96هـ،  1438العلمية، 
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 م.  2016هـ،    1437عّمان: دار النفائس،    -حممد عبدالقادر أبو فارس.  /األميان والنذور 

 
 1439الكويت: ركائز للنشر،    -خالد بن علي املشيقح.  /اجلامع ألحكام األميان والنذور

 جـ.  2، هـ
 

البشائر بريوت: دار    -أمحد شاكر املعماري.  /دراسة فقهية مقارنة  :القصد وأثره يف األميان
 ص (أصله رسالة جامعية).  272م،  2016هـ،  1437اإلسالمية، 

 
بركات أمحد    /مقاصد الشريعة يف األميان والنذور والكفارات والتدابري الشرعية لتحقيقها

 م. 2018هـ؟،  1440عّمان: دار النفائس،  -بين ملحم.
 

  فقه األسرة
 (األحوال الشخصية)

 
 فقه األسرة (عام)

 

األحساء:   -هنوف بنت عذال العدواين.   /االستصحاب يف فقه األسرة عند الشافعيةأثر  
 هـ (ماجستري).  1439جامعة امللك فيصل، 

 
أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب أيب حنيفة وما عليه 

بريوت:    -جرادي.هـ)؛ اعتىن به علي عثمان    1375عبدالوهاب خالف (ت    /العمل ابحملاكم
 ص.   288 م، 2017 هـ، 1438دار الكتب العلمية، 

 
  - فهد مانع حممد .  /أحكام الوقت يف مسائل األحوال الشخصية: دراسة فقهية مقارنة

 ص (ماجستري).  343م،  2016هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا، 
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الشخصية يف أحكام األسرة/   املؤلفة،    -هناء فهمي عيسى.األحوال  هـ،    1438مصر: 

 ص.  464م،  2017
 

املصري/   الشخصية  األحوال  لقانون  عرض  مع  للمسلمني  الشخصية  طلعت األحوال 
والنشر،  اإلسكندرية  -عبدالقادر حجاج. للطباعة  فتح  مؤسسة  م،   2017هـ،    1438: 

 ص. 498
 
 هـ. 1439، مكتبة دار السمان -ة.عامر البوسالم /وراق فقهيةأ

حكم ، م إجبار املرأة على الزواج، حكدلية العالقة بني الزواج والنســب يف الفقه اإلســالمي(ج
 ).الز�دة يف اخللع

 
(ت   حممد طاهر بن عبد القادر الكردي /حتفة العباد يف حقوق الزوجني والوالدين واألوالد

جدة: دار    -.اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلميهـ)؛ حتقيق    1400
 ص.  320هـ،  1439املنهاج، 

 
الظهار حىت اإلقرار  الفقهية من  الغفار يف حترير املسائل  الكرمي  عبدهللا بن سعد   /تيسري 

 هـ. 1439الر�ض: وقفية التحبري،  -الرشيد.
 

 -توفيق بن حممد البعداين.  /نكاح والعشرة بني الزوجني وتعدد الزوجاتامع ملسائل الاجل
 هـ. 1439الر�ض: الناشر املتميز، 

 
حممد  هـ)/    1304(ت    شرح األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية حملمد قدري ابشا

  1437بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ)؛ حتقيق حممد العزازي.  1354زيد اإلبياين (ت  
 ص.  864هـ، 
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مكة   -عالء إبراهيم عبدالرحيم. /قوامة الرجل يف املذاهب األربعة ومناقشــــــة االعرتاضــــــات

 هـ. 1439املكرمة: مركز سلف للبحوث والدراسات، 
 

ــة نظرـية تطبيقـية بريوت: دار   -خـاـلد بن علي القروطي. /الكـناـية يف فقـه األســـــــــــرة: دراســـــــــ
 هـ). 1430م القرى، هـ (أصله رسالة ماجستري، جامعة أ 1439املقتبس، 

 )من العقود والتـصرفات اليت تقع فيها الكناية ،العامة املتعلقة ابلكناية األحكام(
 

غزة:    -أمية عبدالعزيز اشتيوي.  /بناء: دراسة فقهيةفعاهلم يف حق األأابء عن  مسؤولية اآل
 ص (حبث مكمل لرسالة املاجستري).  161هـ،  1439اجلامعة اإلسالمية، 

 
 1437الكويت: دار الفالح،    -.2ط  -حممد عجاج اخلطيب.  /نظام األسرة يف اإلسالم

 ص.  300م،  2016هـ، 
 

ميلود  /نوازل األسرة ابملغرب األقصى واألندلس خالل القرنني اخلامس والسادس للهجرة
 ص).   1008مج ( 2هـ،   1438الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -كعواس.

 
 طبةاخلِ 

 

غزة: اجلامعة   -حممد عادل الصفدي.: دراسة فقهية مقارنة/  التعسف يف العدول عن اخلطبة
 ص (حبث مكمل لرسالة املاجستري).  154هـ،  1438اإلسالمية، 

 
 الزواج

 

العقيدة،  الر�ض: دار    -خالد بن إبراهيم الصقعيب.  /أحكام وتوجيهات يف تعدد الزوجات
 هـ. 1440
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العسكري (ت    / السرائر بن عبدهللا  احلسن  أمحد  بن عبدهللا    313أليب  هـ)؛ حتقيق حممد 
اإلسالمية،    -السريّع. البشائر  دار  األواخر   - ص.  79هـ،    1439بريوت:  العشر  (لقاء 

 ). 326ابملسجد احلرام، 
 

،  الر�ض: دار احلضارة  -حممد بن سعد بُقنة الشهراين.سؤاالت فقهية يف تعدد الزوجات/  
 هـ. 1440

 هـ) 1429(سبق نشره عام 
 

 1162مصطفى بن حممد آغا عمار زاده القسطموين الطاوقجي (ت    / العاشرية يف النكاح
 هـ. 1439الكويت: جملة الوعي اإلسالمي،  -هـ)؛ حتقيق فالح حممد اهلاجري.

 

 الطالق 
 

الطالق:   اجتماعيةحفالت  فقهية  عرب.  / دراسة  سعود  بن  دار    -عبدالعزيز  الر�ض: 
 هـ.  1437الصميعي، 

 
 موضوعات أخرى تتعلق بفقه األسرة

 

  1437دمشق مكتبة دار الدقاق،    -خضر أمحد شحرور.  /أحكام العدة يف الفقه اإلسالمي
 ص.   48م،  2016هـ، 

 
مقارنة ابلطب فقهية  بن    / أكثر مدة احلمل: دراسة  اخلثالن.سعد  الر�ض: وقف    -تركي 

 هـ. 1439منارات اهلدى؛ مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء، 
 

خالد عبدهللا    / الكوييت   األحوال الشخصيةقانون  التحكيم بني الزوجني يف الفقه اإلسالمي و 
 هـ.  1440الكويت: دار الظاهرية،  -املطريي.
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اإلسالمية  الشريعة  فقه  يف ضوء  الزوجية  مغازي.  /اخلالفات  حممد  القاهرة: كيان    -أمرية 

 ص.  101م،  2017هـ،  1438للنشر، 
 

بريدة: جامعة   -نورة بنت رابح احلريب.  /املسائل املعاصرة يف اإلحداد: دراسة فقهية مقارنة
 هـ (ماجستري). 1439القصيم، 

 
املؤقتة/   والنفقة  والعدة  الزوجية  البكري.نفقة  عزمي  للن  -حممد  حممود  دار  شر،  القاهرة: 

 ص.  148هـ،  1438
 
 

 أحكام الطفل وحقوقه
 

الر�ض: وقف منارات اهلدى؛    -سعد بن تركي اخلثالن.  /أحكام األوالد الناجتني عن الزىن
 هـ. 1439مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء، 

 
سالم عبداهلادي  إ  /اإلسالميةسرية و اجملتمعية يف الشريعة  حداث من االنتهاكات األمحاية األ

 ص (حبث مكمل لرسالة املاجستري).   201هـ،    1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.لشاويشا
 

املولود/   الودود يف أحكام  الشريف.روضة  والنشر،   -لؤي  للطباعة  الذهبية  الدار  القاهرة: 
 ص.  63م،  2016هـ،  1437

 
 احلالل واحلرام

 

 موضوعات تتعلق ابحلالل واحلرام
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  1437عّمان: أروقة للدراسات والنشر،    -عبدهللا حممد حسن.  / البيوت وأحكامهاأدب  
 م. 2016هـ، 

 
بريوت:    -عمر عبدالعزيز هالل.  /اإلسالميحكامها يف الفقه  أىل الصحابة الكرام و إساءة  اإل

 ص (أصله رسالة جامعية).  192م،  2016هـ،  1437دار البشائر اإلسالمية، 
 

هـ)؛    1267حممد بن حممود العّنايب (ت    / مسألة اإلجارة على تعليم القرآنإمعان البيان يف  
بن حممود جاروش،   الدين مسكني.  حتقيق مجال  عز  بن  اجلزائرية    -عبدهللا  اخلزانة  اجلزائر: 

 هـ؟  1440للرتاث، 
 املؤلف كان مفيت اجلزائر. 

 
ابأل  التنابز  اإلحكم  الشريعة  يف  بن    /سالميةلقاب  حممود.عبدالناصر  إسالم  آل   -جامع 

 ص.  108م،   2017هـ؟،  1438القاهرة: دار الفكر العريب، 
 

  -عبدالناصر بن جامع آل إسالم حممود. /داء الرشوة وحكمه يف الشريعة االسالمية الغراء
 ص.  120م،   2018هـ؟،  1440القاهرة: دار الفكر العريب، 

 
علي بن سلطان    /فتح األمساع يف شرح السماع   ؛الفناءاالعتناء ابلغناء يف  :  رسالتان يف الغناء

) اهلروي  القاري  حبوش.  1014حممد  أديب  ماهر  حتقيق  اللباب،    - هـ)؛  دار  إستانبول: 
 ص.  144م،  2016هـ،  1437

 
: دراسة فقهية تطبيقية مقارنة مع القانون السوري واللبناين  ر واستخداماته املعاصرةمليسِ ا

 ص.  296هـ،  1438دمشق: دار الفكر،  -.عارف أسعد مجعة /واملصري
 

 اللباس والزينة 
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اللباس هـ)؛ حتقيق   748مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب (ت    /بيان اإللباس يف فنون 
 هـ. 1439عّمان: أمواج للنشر،  -فيصل نعمان نصر هللا.

 
مشروعيته من  احلكمة  فرضه،  أدلة  معناه،  علي    /احلجاب:  بنت  مكة   -اليماين.حنان 

 هـ. 1439املكرمة: املكتبة األسدية،  
 

(ت    ابن أيب شريف  كمال الدين حممد بن حممد  /صوب الغمامة يف إرسال طرف العمامة
 ص.   136هـ،    1439بريوت: دار الكتب العلمية،    -.أمحد فريد املزيدي حتقيق  ؛هـ)  906

 هـ). 458أمحد بن احلسني البيهقي (ت  أليب بكر  /اجلامع يف اخلامتيليه ابلتحقيق السابق: 
 

الظهران، السعودية،    -إعداد القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية.  / فقه لباس املرأة وزينتها
 ص.   160هـ،   1439

 
 1439،  جدة: دار املنهاج  -حممد عبدالرمحن مشيلة األهدل.وبل الغمائم يف أحكام العمائم/  

 ص.  240هـ، 
 

 والذابئح األطعمة 
اإلسكندرية: الدار العاملية    -مسعد حسني حممد.  / األضحية: مشروعيتها، شروطها، فضائلها

 م. 2016هـ،  1437للنشر، 
 

ســــعيد  دراســــة وحتقيق  ؛هـــــــــــــــــــ) 666ت  ( أليب القاســــم عبد هللا بن الربيع األشــــعري  /الذابئح 
 .(رسالة دكتوراه)هـ  1437. أغادير: جامعة ابن زهر، كلية الشريعة، بلعزي

 
جــدة: دار   -كالمهــا حملمــد أمحــد مشيلــة األهــدل.  /شـــــــــــرح منظومــة البيــان ألحكــام احليوان

 ص. 560، هـ 1439املنهاج، 
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ــ)  1052 (ت شرح نظم يف الذكاة أليب حامد حممد العريب بن يوسف الفاسي عبد بن  /هــ

كلية اآلداب والعلوم  ســايس، فاس:   -.فاديغا آدما حتقيق ؛هـــــــــــــــــ)  1055(ت  احلســن الز�يت
 .(رسالة دكتوراه)هـ 1438، اإلنسانية

 
السنية.  /فقه األطعمة واألشربة الدرر  العلمي مبؤسسة  القسم  السعودية،    -إعداد  الظهران، 

 ص.   480هـ،   1439
 

الذكاة الفاسي (ت  أليب    /املنسبكات يف علم  بن عبدالقادر  هـ)؛    1069زيد عبدالرمحن 
 ص.   104هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق إبراهيم بن حيىي التييت.

 
 اجلنا�ت والعقوابت

 
 اجلنا�ت والعقوابت (عام)

 

  1439جدة: دار األوراق،    -إبراهيم بن هادي آل زيلع.  /أحكام األعضاء البشرية املقطوعة
 (أصله رسالة علمية). هـ 
 
اإلأ جرائم  الفقه  حكام  يف  الدويل  الشنطي.  /اإلسالمي رهاب  ابسم  اجلامعة   -مها  غزة: 

 ص (حبث مكمل لرسالة املاجستري).  150هـ،  1439اإلسالمية، 
 

والقانون/   اإلسالمية  الشريعة  يف  اجلنائي  للنظام  العامة  مصطفى  األحكام  عبدالفتاح 
 ص.   629م،  2016هـ،  1437اإلسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية،  -الصيفي.

 
 هـ. 1440بريوت: دار الر�حني،  -حممد شالل العاين. /التشريع اجلنائي اإلسالمي
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اإلسكندرية:    - حممد إبراهيم سعد النادي.  /الشريعة اإلسالمية والقواننيجرائم اإلنرتنت بني  
 .  ص 212م،  2016هـ،  1437مكتبة الوفاء القانونية، 

 
حممد محدان    /جرائم اخلطأ الواقعة على األشخاص يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

 هـ.  1439، دار املقتبسبريوت:  -.الفروح
 

عبد الباري    /دراسة مقارنة   :اثرهاآ حكامها الشرعية وضوابطها و أ  :السياسية واجلنائيةاجلرائم  
 (رسالة علمية).  ص  388هـ،  1438، فلسطني -.حممد خلة

 
العاملية للمعلومات (اإلنرتنت): دراسة فقهية أتصيلية تطبيقية سعيد بن   /جرائم الشبكة 

 (أصله رسالة علمية). هـ  1439جدة: دار األوراق،  -حسن الزهراين.
 

اإلسالمية/  صدار شيك بدون رصيد يف التشريعات الفلسطينينية يف ضوء الشريعة إجرمية 
سعد. اإلسالمية،    - طه خضر  اجلامعة  لرسالة    121هـ،    1439غزة:  مكمل  (حبث  ص 

 املاجستري). 
 

حممد عبدالقادر   /اإلسالميةجرمية التحريض يف التشريع الفلسطيين: دراسة مقارنة ابلشريعة  
عجالن. اإلسالمية،    -أبو  اجلامعة  لرسالة    131هـ،    1439غزة:  مكمل  (حبث  ص 
 املاجستري). 

 
اإلسكندرية:    -وافية بن دادة.  /جرمية التعذيب يف إطار الشريعة اإلسالمية والقانون اجلزائري

 ص.  167م،  2017هـ،  1438مكتبة الوفاء القانونية، 
 

حممد محدان    /الواقعة على األشخاص يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي  جرمية اخلطأ
 هـ.   1439بريوت: دار املقتبس،  -الفروح.
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القاهرة: دار   -إسالم حممود.عبدالناصر بن جامع آل    /حكم القرصنة يف الشريعة اإلسالمية

 ص.  64هـ،   1437الفكر العريب، 
 

الفكري: دراسة مقارنة ابلشريعة   اجلنائية يف مواجهة االحنراف  السياسة   / اإلسالميةدور 
ص (حبث مكمل لرسالة    127هـ،    1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.حازم ز�د دغمش

 املاجستري). 
 

الفلسطيين   التشريع  االبتدائي: دراسة مقارنة يف  التحقيق  املتهم يف  استجواب  ضما�ت 
ص    139هـ،    1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.حممد أمحد فروانة  /اإلسالميةوالشريعة  

 (حبث مكمل لرسالة املاجستري).
 

عبدالرمحن   /حتليلية مقارنةسالمي: دراسة  العود للجرمية بني التشريع الفلسطيين و الفقه اإل
شحتو. اإلسالمية،    -حممد  اجلامعة  لرسالة    146هـ،    1438غزة:  مكمل  (حبث  ص 

 املاجستري). 
 

  1439القاهرة: دار النهضة العربية،    -حممود جنيب حسين.  /اجلرمية  :الفقه اجلنائي اإلسالمي
 ص.  758هـ، 

 
اجلنائي   القانون  يف  لالختالس  العامة  اإلسالميةالقواعد  عبدالرمحن   /والشريعة  إبراهيم 

 ص  (دكتوراه).  439م،  2016هـ،  1437املنصورة: جامعة املنصورة،  -فهمي.
 

  الفقهية   محد يف كتب احلدود واجلنا�ت والد�ت مع مقارنتها ابملذاهبأمام  مفردات اإل
خليل.  /األخرى فاروق  الرسالة،    -عبدالقادر  مؤسسة  م،   2016هـ،    1437دمشق: 
 ص. 400
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منوذًجا  الز�  ولد  الفقهي:  املوروث  السقا.  /نقد  السقا،    -سيد  دار  هـ،    1437القاهرة: 

 ص.  140م،  2016
 

الطبية واملسؤولية اجلنائية املرتتبة عليها الدابسي  /النوازل يف اجلرائم  إبراهيم  بنت    -.أمل 
 ).رسالة دكتوراه هـ (أصله 1439الر�ض: جامعة اإلمام، عمادة البحث العلمي، 

 
 2017هـ،    1438مصر: املؤلف،    -مجال عبدالوهاب اهللفي.  / الواضح يف فقه اجلنا�ت

 ص.  483م، 
 

 العقوابت
 

الر�ض: اجلمعية العلمية القضائية    -أمحد بن محد الونّيس.  /تنفيذ عقوبة القتل بغري السيف
 هـ.   1439السعودية، 

 
عّمان: دار    -سامي حممد أمحد سيد.   /التوبة وأثرها يف إسقاط احلدود يف الفقه اإلسالمي 

 هـ؟  1440الوراق، 
 

للضمان احل احلبس كوسيلة  يف  والفقه   :ق  املصري  املدين  القانون  بني  مقارنة  دراسة 
 هـ.  1439اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة،  -حممد حممود منرة.مي/ ال اإلس

 
والشريعة  الوضعي  القانون  بني  دراسة مقارنة  العقايب:  التنفيذ  اإلنسان يف مرحلة  حقوق 

هـ،    1437القاهرو: املركز القومي لإلصدارات القانونية،    -أمحد عبدهللا املراغي.  /اإلسالمية
 ص.  245م،  2016

 



89 
 

هـ)؛ حتقيق   1069أليب اإلخالص حسن الشرنباليل (ت    /البيان يف دية املفصل والبنان رقم  
 شبلي أمحد عبيدات. 

 هـ).  1438 – 1437حمرم  –(ذو احلجة   36نشر يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية ع 
 

  اجلرائم مقارنة بني الفقه اإلسالمي ونظام    دراسة  : ضمان املتلفات يف اجلرائم اإللكرتونية
هـ    1437الر�ض: جامعة امللك سعود،    -مشعل بن صاحل املهيلب.  /املعلوماتية السعودية

 (دكتوراه). 
 

 -أمحد حممد براك.  /العقوبة الرضائية يف الشريعة اإلسالمية واألنظمة املعاصرة: دراسة مقارنة
 ص.   864م،  2017هـ،  1438عّمان: دار الثقافة، 

 
 ص.  42عبداحلق التويول،  /إلسالميةفقه التعزير يف الشريعة ا

 هـ.   28/1/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

لينا بنت فؤاد    /القواعد املقاصدية يف العقوابت ومتعلقاهتا وتطبيقاهتا على أحاديث األحكام
 هـ (دكتوراه).  1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.فراش

 
 -عبدهللا بن حممد آل خنني.  /القصاص أبكثر من الديةمشاركة سائر الورثة للمصاحل عن  

 هـ.  1439الر�ض: اجلمعية العلمية القضائية السعودية، 
 

الر�ض: اجلمعية العلمية    -زيد بن عبدالكرمي الزيد.  /مقاصد العقوابت يف الشريعة اإلسالمية
 هـ. 1439القضائية السعودية، 

 
 )السري (فقه
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 -علي بن محد الصاحلي.  /َري ابلدولة غري املسلمة وآاثره يف أحكام السِّ االعرتاف الواقعي  
 ص.   303هـ،  1437جدة: مركز التأصيل للتأليف، 

 
وضـعية اليهود والنصـارى  :األقليات غري املسـلمة بني التأسـيس الشـرعي والتطبيق الفقهي

ــايس  -.عبد اإلله اإلدريســـــــي  /يف الكتاابت النوازلية ملالكية الغرب اإلســــــالمي منوذجا ،  ســـــ
 .(رسالة دكتوراه) هـ 1437  داب والعلوم اإلنسانية،كلية اآل  فاس:

 
هـ،    1438القاهرة: دار املعارف،    -أمحد حممود كرمية.أهل الكتاب يف التشريع اإلسالمي/  

 ص.  91م،  2017
 

 1440سالمة بركة (ت  نور الدين حممد    /اإلمهال يف العمل اجلهادي: دراسة فقهية مقارنة
 هـ (ماجستري).  1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -هـ).

 
وأحكامه وضوابطه/   تعريفه  النجدي.اجلهاد يف سبيل هللا:  احلمود  دار    -حممد  الكويت: 

 هـ. 1440إيالف الدولية، 
 

حارث سليمان الضاري؛ بعناية مثىن  اجلهاد: مشروعيته وأحكامه وضرورته وما ينبغي فيه/  
 هـ.  1439، ؟: مؤسسة البصائر -الضاري. حارث 

 
مقارنة فقهية  دراسة  اإلسالمي:  الفقه  يف  وأحكامه  األسطل.  /الرابط  حممد  بن   - حممد 

 هـ (أصله رسالة علمية).  1440إستانبول: الذخائر لنشر الرتاث والدراسات العلمية، 
 

الشهيد يف اإلسالم: الشهيد ومكانته يف اإلسالم، أنواع الشهداء، أحكام الشهيد الفقهية  
عّمان: دار    - .أمحد مصطفى فيصل  /(؟)، وحكم املقتول ظلًما، وسري من شهداء الصحابة

 ص.  161هـ،  1439شهرزاد، 
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ا وتوثيًقا  القواعد والضوابط الفقهية اليت حتكم تعامل الفرد املسلم مع غري املسلم: مجعً 

 هـ (دكتوراه).  1437الر�ض: جامعة اإلمام،  -نوف بنت ماجد الفرم. /ودراسة
 

مقارنة فقهية  دراسة  اإلسالمية:  الشريعة  يف  احلرب  شحاتة.   /حمظورات  عبدهللا    - حممود 
 ص  (ماجستري).  472م،  2016هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة، 

 
ــيلية  نوازل التعامل مع غري  ــة فقهية أتصـــ ــلمني عند مالكية الغرب اإلســـــالمي: دراســـ املســـ

ــيــدي حممــد بن عبــدهللا،    -بلهــادي حممــد.  /وحتليــل منهجي هـ   1439فــاس: جــامعــة ســــــــــــ
 (دكتوراه).

 
 النظم اإلسالمية

 
 الشريعة اإلسالمية

 

القاهرة:    -كوثر عبدالفتاح األجبي.إعجاز التشريع املايل واإلداري والتنموي يف اإلسالم/  
 . 2 - 1م، جـ 2017هـ،  1438مكتبة األديب كامل الكيالين، 

 
النهضة    -حازم علي ماهر.  /تطبيق الشريعة االسالمية والنصوص الدستورية القاهرة: دار 

 ص.  851هـ،  1439العربية، 
 

 1331علي بن أمحد اجلرجاوي (ت    /سلوك وعبادات ومعامالت:  التشريع وفلسفتهحكمة  
 ص.  120هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ)؛ حتقيق كامل حممد عويضة.

 
األمم اإلسالمية ودورها يف سعادة  القاضي.  /النظم  العربية   -علي  الصحافة  وكالة  اجليزة: 

 ص.  52م،  2017هـ،  1438(�شرون)، 
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 النظام السياسي يف اإلسالم (عام)

 

السلطانية (ت    / األحكام  احلنبلي  الفراء  احلسني  بن  حممد  يعلى  حتقيق    458أليب  هـ)؛ 
 هـ؟  1439جدة: دار األوراق،  -عبدالرمحن بن مستور املالكي وآخرين.

 
الر�ض:    -أسامة عرفات أمني.التعايش السلمي يف القانون الدويل العام وشريعة اإلسالم/  

 هـ.  1439دار اإلجادة، 
 

الثورة الشعبية كوسيلة لتغيري نظام احلكم: دراسة مقارنة يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية/  
ص (حبث مكمل لرسالة    176هـ،    1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -أسامة مروان ُكّالب.

 املاجستري). 
 

مقارنة دراسة  الوضعية:  والقوانني  اإلسالمية  الشريعة  بني  التظاهر  السعيد   /حق  الطوخي 
 ص. (دكتوراه).   556هـ،  1438بنها: جامعة بنها،  -اخلياط.

 
 /احلقوق السياسية للمرأة يف اجملتمعات القدمية: دراسة مقارنة بني القانون والفقه اإلسالمي

 ص.  222هـ،  1439القاهرة: دار النهضة العربية،  -إمام صالح إمام.
 

دراسة   اإلسالمي:  الفقه  يف  السلطان  على  وتصنيف  اخلروج  اخلروج  ألحكام  أتصيلية 
هـ،    1437القاهرة: الدار العاملية لتقنية املعلومات،    -عبدهللا بن حممد آل مضواح.  /العقوبة

 ص.  200م،  2016
 

السياسي  الفساد  مواجهة  يف  اإلسالمية  والشريعة  اجلنائي  القانون  مصطفى    /دور 
 ص.  330م،  2016هـ،   1437القاهرة: دار الكتاب احلديث،  -السعداوي.
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(حوار مع علماء)/ فيصل الدولة يف اإلسالم ومتطلبات العصر احلديث: خارطة الطريق  
، للعلومبريوت: الدار العربية    - حممد فؤاد ضاهر.  ؛ خرج أحاديثهعبدالرؤوف؛ حترير عمر األيويب

 ص.  414، هـ 1438
 

اإلسالمي/   الفقه  منظور  ومن  الدستورية  املصطلحات  يف  املقنع  عبدهللا  حمالزاد  بن  مد 
 هـ؟ 1439الر�ض: مكتبة التوبة،  -املرزوقي.

 
هـ)؛ حتقيق اللجنة العلمية مبركز    520أليب بكر حممد بن الوليد الطرطوشي (ت  سراج امللوك/  

 ص.   832هـ،  1437جدة: الدار،  -دار املنهاج.
 

املنصورة:    -العواري.عبدالفتاح عبدالغين    /الشورى يف اإلسالم: مفهومها، ضوابطها الشرعية
 ص.   81م،  2016هـ،  1437مكتبة اإلميان، 

 
املتعلقة بتصرفات اإلمام ونوابه: مجًعا وتوثيًقا ودراسة الفقهية  تركية    /القواعد والضوابط 

 هـ (دكتوراه).  1437الر�ض: جامعة اإلمام،  - بنت عيد املالكي.
 
 - العايب سامية.  /يوالقانون الدستوري اجلزائر سالمي  كز السلطة السياسية بني الفقه اإلمر 

 هـ.  1439اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، 
 

القاهرة:   -عبدالناصر بن جامع آل إسالم حممود.  /سالمية الغراءمن يف الشريعة اإلمفهوم األ
 ص.  52م،  2017هـ؟،  1439دار الفكر العريب، 

 
القاهرة: دار   -نور الدين خمتار اخلادمي.  /والدستورياملقاصد الشرعية يف اجملال السياسي  

 م. 2016هـ،  1437السالم، 
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الشارقة: مكتبة    -طارق حممد أمحد مظفر.  /نظام احلكم يف اإلسالم وأثره يف حتقيق األمن
 هـ. 1440وتسجيالت دروس الدار،  

 
 

 اإلمامة واخلالفة
 

البيعة عند اإلمام ابن العريب   انعقاد  الشارقة:    -طارق حممد أمحد مظفر.  /املالكيأحكام 
 هـ.  1440مكتبة وتسجيالت دروس الدار، 

 
معاصرة فقهية  دراسة  احلاكم:  حماسبة  املدقة.  /وسائل  توفيق  اجلامعة   -عبدالرمحن  غزة: 

 ص (حبث مكمل لرسالة املاجستري).  151هـ،  1438اإلسالمية، 
 

 السياسة الشرعية
 

 حتقيق هـــــ)؛ 1214(ت  حممد بن احلسني بريم األوللرسالة البريمية يف السياسة الشرعية/ ا
 ص. 200هـ،  1437دار سحنون،  تونس: -.البشري املكي عبد الالوي

 
مينيسوات،    -نظم وشرح وليد بن إدريس املنيسي.  /شرح السبل املرعية يف السياسة الشرعية

 ص.   90هـ،  1440اجلامعة اإلسالمية، أمريكا: 
 

مكة    -.عبدهللا بن حممد احلجيلي  /مام ابن القيم رمحه هللاعلم السياسة الشرعية عند اإل
 هـ.  1439املكرمة: دار طيبة اخلضراء، 

 
تطبيقية الشرعية: دراسة أصولية  السياسة  وأثرها يف أحكام  حممد جاسم حممد    /املآالت 

 هـ.  1439الفقهي العراقي؛ عّمان: دار النفائس، اجملمع  -السامرائي.
 

http://www.biruni.tn/cgi-bin/gw_2009_4_3/chameleon?sessionid=2011101519434428426&skin=catalog.universitaire&lng=en&inst=consortium&host=41.229.250.19%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=41.229.250.19%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=SCAN&elementcount=1&u1=4&t1=%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%20%d9%81%d9%8a%20%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9&beginsrch=1
http://www.biruni.tn/cgi-bin/gw_2009_4_3/chameleon?sessionid=2011101519434428426&skin=catalog.universitaire&lng=en&inst=consortium&host=41.229.250.19%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=41.229.250.19%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=SCAN&elementcount=1&u1=4&t1=%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%20%d9%81%d9%8a%20%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9&beginsrch=1
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  2017هـ،    1438مصر: املؤلف،    -مصطفى أمحد إبراهيم محاد.   /مبادئ السياسة الشرعية
 ص.  187م، 

 
شرعية سياسية  مفيت.  /مفاهيم  أمحد  واألحباث،   -حممد  للدراسات  تكوين  مركز  بريطانيا: 

 ص.  238م،  2016هـ،  1437
 

يف   السلطة  الشرعيةنظر�ت  الزيدي.  /السياسة  أمحد  اجملمع    -طه  النفائس:  دار  عّمان: 
 م.  2018هـ،  1439الفقهي العراقي، 

 
 العالقات الدولية

 

  - حممد نعيم �سني.  / االستفادة من صيغة الوقف يف حّل املنازعات الدولية والوقاية منها
 ص.  144م،  2016هـ،  1437عّمان: دار النفائس، 

 
اإلمامفقه   عند  الدولية  مقارنة  :املاوردي  العالقات  فقهية  عثمان    /دراسة  سيوان  سيد 

 هـ (ماجستري). 1437الر�ض: جامعة امللك سعود،  -فاروقي.
 

دراسة مقارنة   :مسؤولية إسرائيل الدولية عن انتهاك حرية الصحافة واإلعالم يف فلسطني
هـ،    1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،    - ابسم صبحي بشناق.  /اإلسالميةيف ضوء الشريعة  

 ص (حبث مكمل لرسالة املاجستري).  139
 

مصر: العاصمة    -أيب إبراهيم رويلي.  /املعاهدات الدولية يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة
 ص.  106م،  2017هـ،  1438لالستثمارات القانونية، 

 
ــة يف  ــريعة اإلســـالميةاهلجرة إىل الدول الغربية: دراسـ ــد الشـ ــوء مقاصـ  -عالل الزهواين. /ضـ

 هـ. 1439القاهرة: دار الكلمة، 
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العام والشريعة اإلسالميا الدويل  القانون  القانوين لألقليات يف ظل قواعد  أمين   /ةلوضع 

 هـ.  1438اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، -احلبيب.
 

 النظام املايل يف اإلسالم
 

اإلسالمية/   الشريعة  العامة يف ضوء  املوارد  تعبئة  السيد.أدوات  إمساعيل  الزقازيق:    -مىن 
 ص. (ماجستري).  194هـ،  1438جامعة الزقازيق، 

 
الوضعي واإلسالمي  التشريعني  العام يف  املال  القاهرة: دار    -حممد عوض رضوان.  /حرمة 

 ص.  536م،  2016هـ،  1437النهضة العربية، 
 

  - هـ)؛ حتقيق حممد إبراهيم البنا. 182أبو يوسف يعقوب بن يوسف األنصاري (ت  /اخلراج
 ص.  380م،  2017هـ،  1438القاهرة: دار السالم، 

 
فاطمة سيد    / السياسة املالية لإلمام علي بن أيب طالب من منظور النظام املايل اإلسالمي

 ص.  265م،  2017هـ،   1438القاهرة: دار محيثر للنشر،  -عبدالقادر.
 

املنيا: جامعة املنيا،    -منيف عبيد اهلاجري.  /املقاطعة االقتصادية: فقهها، أحكامها، آاثرها
 ص. (دكتوراه).  417هـ،  1438

 
ــيلي.  /النظام املايل يف اإلســـــــــالم: قاعدة الُغرم ابلغُنم أمنوذًجا ــرية فضــــــــــ القاهرة: دار  -نصــــــــــ

 هـ.  1439الكلمة، 
 

 اِحلسبة (األمر ابلعروف والنهي عن املنكر).
 



97 
 

األمر ابملعروف والنهي عن املنكر: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الكوييت/  
 (دكتوراه). ص  293م،  2016هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا،  -حممد منصور الرشيدي.

 

 
 النظام اإلداري يف اإلسالم

 

عّمان: دار    -نزار أمحد عويضات.  /أحكام الرواتب ومعاشات التقاعد يف الفقه اإلسالمي
 ص.  383م،  2016هـ،  1437النفائس، 

 
  - أماين زهري السلول.  /األحكام واآلاثر املرتتبة على اضطراب رواتب املوظفني: دراسة فقهية

 ص (حبث مكمل لرسالة املاجستري).  258هـ،  1439غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

الوظيفة من  العزل  لعقوبة  والفلسفي  التارخيي  والفقه التطور  القانون  بني  مقارنة  دراسة   :
 ص.   150هـ،  1439القاهرة: دار النهضة العربية،  -إمام صالح إمام.اإلسالمي/ 

 
السيد   /داري وأثره على التنمية االقتصادية: دراسة مقارنة ابلشريعة اإلسالميةالفساد اإل

 448م،    2017هـ،    1438،  دار الفكر اجلامعياإلسكندرية:    -حممد حسن اجلوهري.
 ص. 

 
القاهرة: دار    -سعد الدين العثماين.  /فقه مراتب األعمال: حنو إعادة ترتيب العقلية املسلمة

 هـ؟   1437الكلمة، 
 

هـ،    1437مصر،    -خالد حممد راتب، طارق حممد عرفة.  /املخالفات الشرعية للموظف
 . 1م، جـ 2016
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اإلسكندرية:    - أمحد إبراهيم أمحد.  /املفاهيم اإلدارية احلديثة من منظور إسالمي وتطبيقاهتا
 ص.  329 م، 2016هـ،  1437دار الوفاء، 

 
القاهرة: املركز العريب   -وفاء حممود الببوايت.  /املقابل املايل يف العقود اإلدارية: دراسة مقارنة

 ص.  324م،  2017هـ،  1438للدراسات والبحوث العلمية، 
 

 النظام القضائي يف اإلسالم (عام)
 

هـ.    1440(عبدالرمحن) روكو،  أدفني    /أحكام تقاضي املسلمني يف غري الد�ر اإلسالمية
 هـ).  1437(أصله رسالة دكتوراه من املعهد العايل للقضاء ابلر�ض، 

 
الوضعي/   والقانون  اإلسالمي  الفقه  يف  القضائي  شرقاوي.االختصاص  خليفة    - أمحد 

 ص.  231م،  2017هـ،  1438اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 
 

هـ)؛ ضبطه   1258(ت  التسويل احلسن علي بن عبد السالميب أل  /البهجة يف شرح التحفة
 مج.  2هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -وصححه حممد عبدالقادر شاهني.

 هـ).  1209حممد بن حممد التاودي (ت  /ُحَلى املعاصم لفكر ابن عاصمومعه: 
 واألحكام، البن عاصم.   يف نكت العقودواملقصود ابلتحفة: حتفة احلكام 

 وهو يف مسائل قضائية على املذهب املالكي. 
 

القاهرة:    -عبدالناصر بن جامع آل إسالم حممود.  /سالمية الغراءحق التقاضي يف الشريعة اإل
 ص.  60م،  2017هـ؟،  1439دار الفكر العريب، 

 
اإل احنراف  علي  القضاء  يف رقابة  التقديرية  دارة  سلطتها  ابلفقة   :إعمال  مقارنة  دراسة 

  222هـ،    1438القاهرة: دار النهضة العربية،    -مصطفى عبدالشهيد خضر.اإلسالمي/  
 ص. 
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 الســمناين ي بن حممد الرحيبل ع  /روضــة القضــاة وطريق النجاة الناظم للشــرع واملقيم للدين

ــ)؛  499(ت  ــ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،    -حتقيق أمحد فريد املزيدي. هــــــــــــــــ هــــــــــــــــ
 .ص776

 
الزقاق  الورزازي (ت    /شرح المية  الدليمي  بن حممد  عبدالقادر   1166حممد  هـ)؛ حتقيق 

 ص.   790هـ،  1438بريوت: دار ابن حزم،  -ابجي.
 

  .هـ) 1188الفاسي (ت عمر بن عبدهللا الفهري  /غاية اإلحكام يف شرح حتفة احلكام
 هـ... 1439، أغادير - كلية الشريعة أبيت ملول التابعة جلامعة ابن زهر  يفدراسة وحتقيق 

 
ر  دبِّر فتح الـم (يف علم القضاء)/ مشس الدين حممد بن إبراهيم السمديسي (ت    للعاجز املقصِّ

 هـ؟  1439جدة: دار األوراق الثقافية،  -هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن سعد الطخيس. 932
 

  -حممد بكر إمساعيل حبيب. /القواعد األصولية القضائية من القرآن الكرمي والسنة النبوية
 ص.   191م،  2016هـ،  1437اجليزة: دار األمل، 

 
  1437بريوت: دار الكتب العلمية،     -. بد الغفور حممد البيايتع  /القواعد الفقهية يف القضاء 

 ص).  720مج ( 1جـ يف  2هـ؟، 
 

اعتىن به أنس بن    هـ)؛  1377عبدهللا بن مطلق الفهيد (ت    /مزيل الداء عن أصول القضاء
 هـ.  1439الر�ض: دار التوحيد،  -عبدالرمحن بن عبدهللا بن عقيل.

 
بريوت: دار ابن حزم،    - هـ).  399حممد بن عبدهللا بن أيب زمنني (ت    /منتخب األحكام

 ص.  564هـ،  1438
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 (مسائل يف القضاء، على مذهب مالك) 
 

 موضوعات يف القضاء
 

مكة    -عمر بن عبدالرمحن الُبليهي.  /أحكام اآلداب املعاصرة للقاضي يف غري جملس القضاء
 هـ.  1439اخلضراء، املكرمة: دار أطلس 

 
هـ)؛ حتقيق جهاد بن السيد    261أليب بكر أمحد بن عمرو اخلصاف (ت    /أدب القاضي

 هـ. 1440اإلمارات: دار البشري،  -املرشدي.
 

،  دار املقتبس  بريوت:  -.حممد زكر� حممود صاري  /دراسة مقارنة  :البينة يف الشريعة والقانون 
 هـ. 1439

 
ــلوك   ــائياخللق القرآين للســـــ بريوت: دار الكتب العلمية،   -عبدالغفور حممد البيايت.  /القضـــــ

 .ص 128هـ،  1439
ــريها ــوعية جامعة بني داللة اآل�ت وتفسـ ــة موضـ ــالمية اليت جيب أن  دراسـ وتبّني األخالق اإلسـ

 يتحلَّى هبا القضاة.
 

اإلسكندرية: دار    -إبراهيم سيد أمحد.  /الطعن ابإلنكار واجلهالة فقًها وقضاء: دراسة مقارنة
 ص.  197م،  2016هـ،   1437اجلامعة اجلديدة، 

 
القاضي املخضوب.  /فراسة  عبدهللا  بن  القضائية    -عبدالرمحن  العلمية  اجلمعية  الر�ض: 

 هـ. 1439السعودية، 
 

ــاـئل اإلثـبات وأثره يف الفقـه اإلســـــــــــالمي  فقـه ابن عـباس يف العقوابت واألقضــــــــــــية ووســـــــــ
 هـ. 1439بريوت: دار املقتبس،  -خليل حممد قنن. /املعاصرة: دراسة مقارنةوالتطبيقات 
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عالء الدين علي بن خليل الطرابلسي    /معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام 

 مج.  2هـ،  1439دمشق: دار القلم،  -هـ)؛ حتقيق عثمان بن مجعة ضمريية. 844(ت 
 

اإلسكندرية:    -أمحد خليفة شرقاوي.  /اإلسالمي والقانون الوضعيهيبة القاضي يف الفقه  
 ص.  139م،  2017هـ،  1438مكتبة الوفاء القانونية، 

 
 النظام االجتماعي يف اإلسالم

 

أمحد علي طه   /التكافل االجتماعي يف اإلسالم: اإلنفاق املأجور عليه، الواجب واملندوب
 ص.   129م،  2018هـ،  1438املنصورة: مكتبة اإلميان،  -ر�ن.

 
 هـ.  1439الر�ض: دار احلضارة،  -حممد بن إبراهيم احلمد. / نوازل الضيافة

 
 حقوق اإلنسان

 

مقارنة دراسة  والغرب:  اإلسالم  اإلنسان يف  العيبان.  /أسس حقوق  بن عبدهللا    - صالح 
 هـ (دكتوراه).  1439الر�ض: جامعة اإلمام، 

 
يف   احلقوق  منوذًجاحفظ  البّينات  الطلبة.  / الشريعة:  أمحد  مركز   -احلضرمي  املكرمة:  مكة 

 ). 64هـ (أوراق علمية؛  1439سلف للبحوث والدراسات، 
 

مىن   /احلق يف الطعام املناسب: دراسة يف إطار القانون الدويل العام والشريعة اإلسالمية
 (دكتوراه). ص.  719هـ،  1439بنها: جامعة بنها،  -.أمحد حسان
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ــيًال وتفريًعا/   حقوق هللا وحقوق العباد الر�ض: دار    -معز اجملويل.يف الفقه اإلســـالمي: أتصـ
 هـ). 1437هـ (أصله رسالة دكتوراه،  1439كنوز إشبيليا، 

 
  - طارق احلسني العراقي.   /حقوق اإلنسان بني أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة الوضعية

 هـ.  1440الطائف: املؤلف، 
 

حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية وقانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين  
م،    2016هـ،    1437القاهرة: شركة �س للطباعة والنشر،    -عادل حممد خري.   /الدويل
 ص. 611

 
السيد كمال    /احلماية الدستورية للحق يف احلياة وسالمة اجلسد مقارً� ابلشريعة اإلسالمية

 ص. (دكتوراه).  447هـ،  1438أسيوط: جامعة أسيوط،  -منصور.
 

 املذاهب الفقهية(الفقه املقارن) 
 

 املذاهب الفقهية (عام)
 

و اآل واجلهاد  الوصا�  يف  الصيدالين  بكر  أليب  الفقهية  والذابئح  أراء  والصيد  الذمة  هل 
،  نبارجامعة األ  الرمادي:   -محادي.صاحل طلب عبد    /دراسة فقهية مقارنة :والقضاء والعتق

 م (رسالة ماجستري).  2016هـ،  1437
 

بدر الدين حممد بن عبدهللا الزركشي (ت   /يراد ما استدركته عائشة على الصحابةجابة إلاإل
  2016هـ،    1437بريوت: دار النفائس،    -هـ)؛ حتقيق حممد عبدالرمحن املرعشلي.  794

 ص.  248م، 
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 /الفقهية يف ابيب الزكاة واحلج بني السنة والشيعة اإلمامية: دراسة فقهية مقارنةاألحكام  
 ص (دكتوراه).   467م،    2016هـ،    1437القاهرة: جامعة القاهرة،    -فاطمة علي سويسي.

 
إدريس    /يف مفهوم عمل أهل املدينةرمحهما هللا تعاىل  ختالف اإلمامني مالك والشافعي  ا

الفهري. الوقفية،  املدين  -الفاسي  مبارك  الشيخ  بن علي آل  الدكتور عبدهللا  املنورة: مكتبة  ة 
 هـ؟ 1438

 
القرآنية اآل�ت  الفقهية من  تيمية  ابن  اإلسالم  مقارنة  :استنباطات شيخ  فقهية   /دراسة 

 هـ (ماجستري).  1440، جامعة القصيمبريدة:   -. عبدهللا بن محود التوجيري
 

السنهوري   عبدالرزاق  والقانونالدكتور  الفقه  يف  املويزري.  / وجهوده  فالح  املنيا:    -دومي 
 ص  (ماجستري).  206م،  2016هـ،   1437جامعة املنيا، 

 
ــ)؛  595أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشــد احلفيد (ت بداية اجملتهد وكفاية املقتصـد/   هــــــــــــــ

  1439  بريوت: دار الكتـب العلميـة،  -.عبـد املوجودأمحـد  عـادل    ،معوضحممـد  علي    حتقيق
 ص). 3236مج ( 6هـ، 

 
شرح حممد بن محود الوائلي؛ اعتنت به    / بغية املقتصد شرح "بداية اجملتهد" البن رشد احلفيد

 هـ.  1440بريوت: دار ابن حزم،  -وعلقت عليه كاملة الكواري.
 

عبدهللا  هـ)؛ حتقيق عبداحلميد بن    505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل (ت  حتصني املآخذ/  
  1439الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية،    -اجمللي، حممد بن علي مسفر.

 مج (أصله رسالتان علميتان من املعهد العايل للقضاء ابلر�ض).  4هـ، 
 مج (دكتوراه).   5هـ،   1438القنيطرة: جامعة ابن طفيل،  -وحققه الباحث البشري طابش.

 ي). وهو يف علم اخلالف (الفقه
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يب بكر أمحد بن احلسـني البيهقي  أل  /اخلالفيات بني اإلمامني الشـافعي وأيب حنيفة وأصـحابه

هــ،  1438الدوحة: وزارة األوقاف،    -؛ حتقيق الفريق العلمي بشبكة الروضة.هــ)  458(ت 
 مج. 8
 
اال ع فقه  بفقه  إلقة  حنيفة  أيب  النخعي  إمام   مصنف لال من خ  ) هـ  95  -   46(براهيم 

هـ   1438الرابط: دار احلديث احلسنية،    -حممد كوين.  /ودراسة  مجع   :عبدالرزاق الصنعاين
 (حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية).

 
ابن أيب شيبة    مصنف كتاب  لال براهيم النخعي من خإمام أيب حنيفة بفقه  إلقة فقه اال ع

بليم.  /ودراسة  مجع  هـ):  235(ت   دار    -إمساعيل  احلسنية،  الرابط:  هـ   1438احلديث 
 (حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية).

 
هاشم    /فقه اإلمام سعيد بن املسيب: أول تدوين لفقه اإلمام مقارً� بفقه غريه من العلماء

للنشر،    - مجيل عبدهللا. الر�ن  (  4م،    2016هـ،    1437بريوت: مؤسسة    1584مج 
 ص). 

 
القاهرة: دار   -مد زاهد الكوثري؛ حتقيق عبدالفتاح أبو غدة.حم  /فقه أهل العراق وحديثهم 

 ص.  210م،  206هـ،  1437السالم، 
 

: اإلمام أبو حنيفة اليت رجع عنها األئمة الثالثة  ،الآللئ املصنوعة يف الروا�ت املرجوعة
  حممد مهدي حسن   /واإلمام أبو يوسف واإلمام حممد بن احلسن الشيباين رمحهم هللا تعاىل

 -.حممد سعيد أنور املظاهري السمسيت فوريحتقيق وختريج    ؛هـ)  1392(ت    الشاه جهانفوري
 ص.   184هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية، 
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األعظمي. عبداحلّنان  الشبهلي،  الدين  صالح  حممد  املالكية،    -وبتحقيق  الدار  تونس: 
 هـ؟ 1440

 هـ. 1396وفيه اسم املؤلف: مهدي حسن... ، ت 
 

احلسن بن نصوح الدمنوي (ت بعد    /ذهبني: يف اخلالفيات بني احلنفية والشافعيةجممع امل
م،   2017هـ،    1438مصر: احملقق،    -هـ)؛ حتقيق عمر مصطفى أمحد إبراهيم.  1087
 ص. 412

 (املعلومة من نشرة اإليداع املصرية، لكن املؤلف فيها أبو شجاع األصفهاين)
 

للج    - �سر أمحد حسن.مهور: دراسة فقهية مقارنة/  خمالفات اإلمام إسحاق بن راهويه 
 ص (دكتورا).  348هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا، 

 
ــافعي أليب إســـــحاق إبراهيم بن علي الفريوزاابدي   /خمتصــــر فيما اختلف فيه أبو حنيفة والشــ

هــــــــــــــــــ،   1439بريوت: دار الكتب العلمية،   -هــــــــــــــــــ)؛ حتقيق أمحد نعمان أونور.  476(ت 
 ص.160

 
م،  2016هـ،  1437عّمان: دار عمار،  -إبراهيم النعمة. /املدخل لدراسة فقه الصحابة

 ص.  152
 

 1430حممد إبراهيم أمحد علي (ت    /املذهب عند احلنفية، املالكية، الشافعية، احلنابلة
(ت   احلنبلي  اهلندي  عبدالعزيز  بن حممد  علي  تركي حممد    1419هـ)،  وتعليق  هـ)؛ حتقيق 

 هـ. 1439يت: مكتبة أهل األثر، الكو  -النصر.
 هـ!) عن جملة الوعي اإلسالمي ابلكويت.  1438وصدرت الطبعة الثانية (عام 
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مجعه حممد أجمد بن عبدالرزاق    /مهذب معامل يف فقه اخلالف عند شيخ اإلسالم ابن تيمية
 هـ.  1439، دار امليمنة  دمشق:  -.بيان

 
بني   اخلالف  (يف  املختلف  يف  واحلنفية)النكت  منصور   /الشافعية  بن  أمحد  القاسم  أليب 

(ت   العر�ين.  534السمعاين  عون  بن  عبدهللا، حسن  بن  حممد  بن  عبدهللا  حتقيق    -هـ)؛ 
العلمية،   مج (أصله رسالتان    2هـ،    1439الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل 

 علميتان). 
 

 الفقه احلنفي:
 ني يف موضوعه، مثل العبادات، الزواج...) (املوضوعات اليت تناقش يف مذهب مع

 
 الكتب القدمية

هـ)؛ علق عليه   683(ت    بن مودود املوصلي   عبد هللا بن حممود  / االختيار لتعليل املختار
جـ    5هـ،    1437بريوت: دار الكتب العلمية،    -وخرج أحاديثه عبداللطيف حممد عبدالرمحن.

 ص).   864مج ( 1يف 
 

 بن جنيم  زين الدين بن إبراهيم بن حممد   /األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان
 ص.   392هـ،    1438علمية،  بريوت: دار الكتب ال  -هـ)؛ بعناية زكر� عمريات.  970(ت  

 
هـ)؛ حتقيق شوكت  879قاسم بن قطلوبغا احلنفي (ت  /التصحيح والرتجيح على القدوري

 هـ؟ (أصله رسالة علمية).  1439دمشق: دار الرسالة،  -كراسنيش األلباين.
 

مشس الدين حممد بن عبدهللا    /تنوير األبصار وجامع البحار يف الفقه على املذهب احلنفي
بريوت: دار الكتب   -هـ)؛ حتقيق حممد عبدالسالم شاهني.  1004اخلطيب التمراتشي (ت  

 ص.  448هـ،  1438العلمية، 
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مصلح الدين مصطفى بن زكر�    / التوضيح: شرح "املقدمة الفقهية" أليب الليث السمرقندي

ة أمري؛ كركوك: مكتب  -هـ)؛ حتقيق عبداحملسن طه يونس.  809بن القرماين الرومي احلنفي (ت  
 هـ. 1440بريوت: دار ابن حزم، 

 
  832يوسف بن عمر الكادوري (ت    /جامع املضمرات يف شرح خمتصر اإلمام القدوري

مج (أصله    5هـ،    1439بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ)؛ حتقيق مسري صبحي وآخرين.
 رسائل علمية). 

 
 ). هـ 1003بركات الباقاين (ت نور الدين حممود بن   /جري األ�ر على ملتقى األحبر

 هـ،...  1440هـ،  1439دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

 هـ).  1079عمر بن عمر الزهري (ت  /اجلواهر النفيسة يف شرح الدرة املنيفة
 هـ...  1440دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
ــ)/  956إلبراهيم احلليب (ت   ملتقى األحبر يف الفقه على املذهب احلنفيحواشي على   هـــ

 3هـــــــــ،   1439بريوت: دار الكتب العلمية،   -ملؤلف جمهول؛ حتقيق حامد عبدهللا احملالوي.
 ص). 1600مج (

 
بريوت:    -حتقيق عبداجمليد طعمة حليب.  /رّد احملتار على الدّر املختار: حاشية ابن عابدين

 مج.  12هـ،  1439املعرفة، دار 
 

 1121عامل حممد بن محزة كوزل حصاري، املعروف حباجي أمري زاده (ت بعد  رسائل فقهية/  
 ص.  80هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ)؛ حتقيق صهيب حممود اجلميلي.

 وهي أربع رسائل: 
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 رسالة يف االستنجاء. 
 رسالة يف تعدد اجملتهد. 
 وخرج عن االنتفاع به من املصاحف.  رسالة فيما بلي وخلق

 رسالة يف أضحية الفقري.
 

 السيواسيبن اهلمام  حممد بن عبد الواحد    /شرح فتح القدير على اهلداية شرح بداية املبتدي 
آ�ته وأحاديثه    861(ت   املهديهـ)؛ علق عليه وخرج  الرزاق غالب  دار    - .عبد  بريوت: 

 مج.  10هـ،  1438الكتب العلمية، 
 

  - هـ)؛ أمته وطبعه ولده حممد طاهر.  1326حممد خالد بن حممد األاتسي (ت    /اجمللةشرح  
 مج.  5جـ يف  6هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
؛  هـ)  428(ت  محد بن حممد القدوري  أ يب احلسني  أل  /)فقه حنفي(شرح خمتصر القدوري  

جمليد ابو احلسني عبدأتعليق غالم مصطفى السندي القامسي؛ اهتم بوضع العناوين عليه وتنسيقه  
  596م،    2017هـ،    1438دمشق: بريوت: دار ابن كثري،    -. 3ط  -.املرادزهي اخلاشي

 ص. 
 

 801عبداللطيف بن عبدالعزيز بن أمني الدين احلنفي، الشهري اببن ملك (ت    /شرح الوقاية
 هـ (دكتوراه).  1439بريدة: جامعة القصيم،  -وحتقيق بدر بن �صر السبيعي.هـ)؛ دراسة 

 
أو  الستة  فيها األئمة  أدلة مذهب اإلمام أيب حنيفة فيما وافق  املنيفة يف  عقود اجلواهر 

بريوت: دار الكتب    -هـ)؛ حتقيق حممد العزازي.  1205حممد مرتضى الزبيدي (ت    /بعضهم
 ص.  688هـ،  1437العلمية، 
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بريوت: دار    - هـ).  1304حممد عبداحلي اللكنوي (ت    /مدة الرعاية على شرح الوقايةع
 مج.  7هـ،  1437الكتب العلمية، 

 يليه تتمتاه: 
 زبدة النهاية لعمدة الرعاية/ عبداحلميد بن عبداحلليم اللكنوي.

 حسن الدراية ألواخر شرح الوقاية/ عبدالعزيز بن عبدالرحيم اللكنوي. 
 العناية على عمدة الرعاية/ صالح حممد أبو احلاج.وهبامشه: غاية 

 
هــــــ)؛ مجعها حفيده علي بن حممد  947أمحد بن يونس بن الشليب (ت    /فتاوى ابن الشليب

هــــ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،   -هــــ)؛ حتقيق عماد بن حممد اجلنايب.  1010(ت 
 ص. 704

 
أليب الليث نصر بن حممد السمرقندي    /من أقاويل املشايخ يف األحكام الشرعية  :الفتاوى

العلمية،    -هـ)؛ ضبطه واعتىن به حممد سامل هاشم.  373احلنفي (ت   بريوت: دار الكتب 
 ص).   752مج ( 1جـ يف  2هـ،  1438

 
 هـ).  1098(ت  حممد احلموي احلنفي أمحد بن /كشف الرمز عن خبا� الكنز

) رسائل علمية أو أكثر، يف جامعة امللك سعود ابلر�ض، بني األعوام  7راسته يف (حتقيقه ود
 هـ.  1437 – 1434

 
عبد الغين الغنيمي   /وهو شرح خمتصر القدوري يف الفقه احلنفي  : اللباب يف شرح الكتاب

  4هـ،    1438بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ)؛ حتقيق حممد العزازي.  1298(ت    امليداين
 ص).  800مج ( 1جـ يف 

 
ــادة احلنفية بريوت: دار الكتب العلمية،  -اعتىن هبا حممود أمني الســــيد. /املتون الفقهية للسـ

 ص. 984هـ،  1439
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ــائل اهلداية/ لتا  ــر القدوري. وقاية الرواية يف مسـ ــريعة احملبويب (ت احملتو�ت: خمتصـ  637ج الشـ
هـــ). كنز الدقائق/ أليب الربكات النسفي  683هـــ). املختار للفتوى/ ابن مودود املوصلي (ت 

 هـ). 710(ت 
 

 1084حسني بن إسكندر الرومي (ت    / جممع املهمات الدينية على مذهب السادة احلنفية
 ص.  312م،  2017هـ،  1438اإلمساعيلية: مكتبة ومطبعة الصفا واملروة،  -هـ).

وقد حققه موسى حممد السند طريف الدين (اسم طويل، فيه تقدمي وأتخري) يف رسالة ماجستري  
 هـ. 1436قدمت إىل جامعة أم درمان اإلسالمية عام 

 
هـ)؛ ضبط    1123أليب الفيض حممد فقهي العيين احلنفي (ت  جمموع رسائل العيين احلنفي/  

الر�ض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان،   -نصه وعلق عليه حممد حسني الدمياطي.
 هـ. 1439

 وهي:
 مناط النجاء يف أحكام االستنجاء. 

 فيض احلّي يف أحكام الكّي.
 إظهار العناية يف أحكام السقاية.

 رسالة يف حكم التنت والقهوة. 
 

 هـ).  593برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين (ت  / خمتارات النوازل
 هـ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة الكويت، 

 
 -هـ)؛ حتقيق علي صديق شكر احليايل.  932علي بن أمحد اجلمايل (ت  خمتارات اهلداية/  

 ص.   863هـ،  1439كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم، 
  1440منيسوات: اجلامعة اإلسالمية،    - وحتقيق جزء منه للباحث حممد عمر هشام سبسوب.

 هـ (دكتوراه). 
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حققه    )؛هـ  321  (ت يب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي  أل / خمتصر الطحاوي

- .اعتىن به وعلق عليه حممد رمحة هللا حافظ حممد �ظم الندوي  ؛فغاينوعلق عليه أبو الوفا األ 
 مج.  2هـ،  1437، بريوت : الدار املالكية ؛تونس

 
هــــــــــــ)؛  710(ت    أليب الربكات عبدهللا بن أمحد النسفي  /املصفَّى: شرح منظومة اخلالفيات

 مج. 3هـ؟،  1440عّمان: دار النور املبني،  -حتقيق حسن أوزار.
 

 هـ).  749قوام الدين حممد بن حممد الكاكي احلنفي (ت  /معراج الدراية شرح اهلداية
 هـ... 1440دراسته وحتقيقه أو قسم منه يف جامعة القصيم ببالد احلرمني، 

 
أليب إســـــحاق إبراهيم بن موســـــى الطرابلســـــي    /نمواهب الرمحن يف مذهب أيب حنيفة النعما

ص   1008هــــــــــ،  1439،  كتاب بريوت:    -هــــــــــ)؛ حتقيق يعلى قحطان الدوري.  922(ت 
 (أصله رسالة علمية).

 
املفيت عمدة  أو  قاضيخان،  نقاية  املسمى  اهلداية،  علم  يف  منصور   /النقاية  بن  حسن 

(ت   بقاضيخان  املشهور  بعناية    592األوزجندي،  عليش.هـ)؛  دار   -إبراهيم  القاهرة: 
 هـ.  1439اإلحسان، 

 
هـ)؛ اعتىن به    593برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين (ت    /اهلداية شرح بداية املبتدي 

 مج.  4هـ،  1440دمشق: دار الفيحاء،  -وعلق عليه عبدالسالم بن عبداهلادي شّنار.
 
ــرح بداية املبتديا ــ)؛  593(ت  برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين   /هلداية يف شــ هــــــــــــــــــ

كراتشــــــــــــــي: دار البشــــــــــــــرى: دار الكتب   -ط، جديدة منقحة.  -حتقيق جمموعة من الباحثني.
 مج. 8هـ،  1439العربية، 
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 .مع حاشية العالمة عبد احلي اللكنوي
 

ــ)؛ حتقيق 1083عبدالقادر بن يوسف، الشهري بقدري ابشا (ت  /واقعات املفتني مجال  هـــــــ
 ص. 416هـ، 1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -أبو العز.

 هبامشه فوائد وزوائد...
 

 الكتب احلديثة 
بريوت: دار الكتب العلمية،   -عبدهللا التيدي.  /األجوبة اخلفيفة يف مذهب اإلمام أيب حنيفة

 ص.  480هـ،  1437
 

السادة   مذهب  على  الشرعية  وأدلتها  الفقهية  جرادي.  / احلنفيةاألحكام  عثمان    -علي 
 ص.  448هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
هـ) يف كتابه "البناية    855ختريج الفروع على األصول عند العالمة بدر الدين العيين (ت  

املدينة املنورة: اجلامعة   -حممد إبراهيم نور حممد.  /شرح اهلداية": قسم العبادات: مجًعا ودراسة
 هـ (دكتوراه).  1440اإلسالمية، 

 
هـ) يف كتابه "التجريد": من    428ختريج الفروع على األصول عند العالمة القدوري (ت  

 / أول كتاب الطهارة إىل مسألة إذا صلى الفرض مث أدرك اجلماعة صلى معهم: مجًعا ودراسة
 اجستري).هـ. (م 1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -إبراهيم بن أمحد صاحل الزهراين.

 
ختريج الفروع على األصول من كتاب "املبسوط" للسرخسي: دراسة مقارنة بكتابه: أصول  

 هـ (ماجستري). 1436الر�ض: جامعة اإلمام،  -نورة بنت حممد اجلابر. /السرخسي
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حممد عاشق إهلي    /أيب حنيفة النعماناإلمام  التسهيل الضروري ملسائل القدوري يف فقه  
  560مج (1جـ يف  2هـ،    1438بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ).  1422الربين (ت  

 ص). 
 

 -.محد ســـــعيد أنور املظاهري مسســـــيت فوري /دروس الفقه احلنفي يف دالئل أصــــول الكرخي
 ص. 128هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
حيىي بن أمان حممد   /احلنفي  شرح كفاية املبتدي وتذكرة املنتهي للشيخ مصطفى األسقاطي

  1438بريوت: دار الكتب العلمية،    -؛ اعتىن به علي عثمان جرادي. هـ)  1387(ت    هللا
 ص.  368هـ، 

 
أتليف حسني   /يب بكر املال األحسائيألشرح حتفة الطالب يف املذهب احلنفي    الوهاب  فتح 

املدينة املنورة:    -.حتقيق عبدالرمحن مننكاين؛  هـ)  1366(ت    املكي احلنفي  بن حممد سعيد 
 هـ.  1440، مكتبة الدكتور عبدهللا بن علي آل الشيخ مبارك الوقفية

 
  - .2ط  -شفيق الرمحن الندوي.  /الفقه امليسَّر على مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان

 ص.  276هـ،  1437دمشق: دار ابن كثري، 
 

 الفقه املالكي:
 

 الكتب القدمية
حتقيق إبراهيم بن   )؛ه1156  (ت أمحد بن مبارك السجلماسي اللمطي    /األجوبة الفقهية

 هـ.   1438الدار البيضاء: دار الررشاد احلديثة؛ الكويت: دار الضياء،    -.الشيخ راشد املرخيي
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ــار وعلماء األقطار ــتذكار ملذاهب فقهاء األمصــ ــمنه املوطأ من معاين الرأي   االســ فيما تضــ
ــرح ذلك كله ابإلجياز و  ــاراالواآلاثر وشــ (ت النمري  بن عبدالّرب  يوســـــف بن عبد هللا    /ختصــ

 هـ). 463
 هـ.. 1439دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
ــى بن أيب علي الطالب  /اقتضـــاب الســـهل يف اختصـــار أحكام ابن ســـهل أليب عمران موســ

ــي ــاوي  ؛هــــــــــــــــــ) 708(ت  الز�يت املراكشـ ــة وحتقيق أمحد القضـ كلية   الناظور، املغرب: -.دراسـ
 .)ريستج(حبث لنيل شهادة املا هـ 1438اآلداب املتعددة التخصصات، 
 (أحكام ابن سهل، أو نوازله)

 
 .هـ) 902 (ت  لقلتاويا بن علي داود /إيضاح السالك على املشهور من مذهب مالك

 هـ. 1437، فاس ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسايسدراسة وحتقيق يف  
 

اتج الدين   /التحرير والتحبري يف شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين امللقب مبالك الصغري
 -هـ)؛ وقف على حتقيقه ونشره أمحد بن عبدالكرمي جنيب.  734عمر بن علي الفاكهاين (ت  
 مج.  6هـ،  1437شنقيط: دار املذهب، حنو  

 
اللمطي السجلماسي  بن حممد  عبد الرمحن    / ترتيب التزامات احلطاب على األبواب الفقهية

الف)؛  هـ  1200  (ت  صغريي  حممد  احلديثة،    -. اليليحتقيق  الرشاد  دار  البيضاء:  الدار 
 هـ.1439

 
التاودي بن حممد الطالب بن سودة (ت  حممد خلليل/ تقريط املسامع يف شرح كتاب اجلامع 

  2015هـ،    1436شنقيط: دار املذهب،    -هـ)؛ حتقيق أمحد بن عبدالكرمي جنيب.  1209
 ص.  522م، 

 ويف هوامشهما احلاشية اليت وضعها على صدر التقريط حممد بن جعفر الكتاين. 
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  .هـ) 761 (ت  أليب احلجاج يوسف بن عمر األنفاسي /التقييد على الرسالة

 هـ... 1438فاس،  -كلية اآلداب والعلوم واإلنسانية بسايس حتقيقه يف  
 

البغدادي (ت    /التلقني الدمياطي.  422عبدالوهاب بن علي    -هـ)؛ حتقيق أمحد بن علي 
 ص.  431هـ؟،  1439الدار البيضاء: مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بريوت: دار ابن حزم، 

 
أليب عبدهللا حممد بن عبدالســــــالم   /جامع األمهات البن احلاجبتنبيه الطالب لفهم ألفاظ 

هـــــــــ،   1439بريوت: دار ابن حزم،   -هـــــــــ)؛ حتقيق جمموعة من الباحثني. 749اهلواري (ت 
 مج. 15

 
هـ)،    1136الرماصي (ت  بن عبدهللا  مصطفى    /لتتائي على خليل احاشية الرماصي على  

حسان  قيقحت بن  واألوقاف  اجلزائر:  -.مصطفى  الدينية  الشؤون  مالك،   : وزارة  اإلمام  دار 
 ص.   672: 1م، مج 2015، هـ1437

وبعنوان: حاشية العالمة املصطفى الرماصي على جواهر الدرر حّل ألفاظ املختصر/ [حتقيق]  
 مج.  10هـ؟،  1440اجلزائر: دار املالكية،  -عبداملؤمن الرماصي.

 .خليل تصرخم  هـ) على  942  (ت  لتتائي" لر الدررجواه"   املسمى الشرح الصغري وحاشيته على  
 

يوسف بن سعيد الصفيت (ت   /حاشية الصفيت على اجلواهر الزكية يف حل ألفاظ العشماوية
 هـ. 1440القاهرة: كشيدة للنشر،  -هـ). 1193

 
حممد بن    /على الضروري من علوم الدين  شرح املرشد املعني  يف  الدر الثمني واملورد املعني

مي (ت  أمحد  خالد حسن.  1072ارة  السعيد،  خالد  حتقيق  الكلمة،    -هـ)؛  دار  القاهرة: 
 ص.  831م،   2016هـ؟،  1438
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الراوي. أمحد  عمر  أحاديثه  وخرج  به  العلمية،    -واعتىن  الكتب  دار  هـ،   1440بريوت: 
 ص. 504

 
هـ)؛    942مشس الدين حممد بن إبراهيم التتاين (ت    /الدرة البهية يف حّل ألفاظ القرطبية

  1437تونس: دار سحنون؛ بريوت: دار ابن حزم،    -حتقيق حممد أنور بن عبداحلميد قضوم.
 ص.  264م،  2016هـ، 

 
هـ)؛ حتقيق أمحد   684شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف (ت    / الذخرية يف فروع املالكية

 مج.  11هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبدالرمحن.
 

ــالة يف قول اإل  هـــــــــــــــــــ)؛  1088(ت  البهويت احلنبلي بن أمحد حممد  /ال أدري :مام مالكرسـ
  .حتقيق رضا بوشامة

 .49 – 46ص  )هـ1439رمضان  -شعبان ( 58ع نشرت يف جملة اإلصالح 
 

حممد بن أمحد   /زبدة األوطاب وشفاء العليل يف اختصار شرح احلطاب على خمتصر خليل
 ).هـ 1072 (ت  الشهري مبيارة

 هـ... 1438، املغرب  - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابلقنيطرةحتقيقه يف  
 

هـ)؛ حتقيق حامد    805(ت    الدمريي  كمال الدين هبرام بن عبد هللا  /الشامل يف فروع املالكية
 . مج 2هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،   -عبدهللا احملالوي.

 
هـ)؛ حتقيق أمحد بن علي   839أليب القاسم بن عيسى بن �جي القريواين (ت  شرح التفريع/  

 هـ. 1439الدار البيضاء: مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بريوت: دار ابن حزم،  -الدمياطي.
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ــ) 386 شرح رسالة ابن زيد القريواين (ت دراسة وحتقيق  ؛هـــــــــ) 899 (ت   أمحد زروق  /هـــــ
ــانيةســـــــــــــايس، فاس:    -.حممد األمني ولد شـــــــــــــيخنا هـ  1437،  كلية اآلداب والعلوم اإلنســـــــــــ

 (دكتوراه).
 

 . هـ) 1189 (ت  حملمد بن أمحد احلضيكي /شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين
 هـ...  1438ادير، غكلية الشريعة التابعة جلامعة ابن زهر أبحتقيقه يف  

 
على الضروري   شرح املرشد املعني  :املسمى خمتصر الدر الثمني واملورد املعنيلشرح الصغري  ا

الدين ميارة (ت    /من علوم  بن أمحد  الدار   -هـ)؛ ابعتناء عبدالكرمي قبول.  1072حممد 
 ص.   397هـ،  1438البيضاء: دار الرشاد احلديثة، 

 
 جي التنوخي القريواين أليب القاسم عيسى بن �  /الشرح الصيفي لكتاب هتذيب مسائل املدونة

   ).هـ 839 (ت 
 هـ... 1437، فاس، نوقشت -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسايس حتقيقه يف  

 
  842حممد بن أمحد بن مرزوق التلمساين (ت  شرح مقدمة خمتصر خليل من املنزع النبيل/  

 ص.   108هـ،  1437شنقيط: دار املذهب،  -هـ).
 

هـ)؛   1209عبدهللا بن احلاج محى هللا التشييت (ت    /الفقه املالكيشرح نظم منت الرسالة يف  
ولد عبدات. إبراهيم  ولد  الفكر،    -حتقيق عبدهللا  دار  م،    2016هـ،    1437نواكشوط: 

 ص. 368
 

ت (شــــمس الدين حممد بن أمحد بن نعيم الســــباطي ل  /شـــفاء الغليل يف شـــرح خمتصـــر خليل
 ).هـ 842

 هـ... 1438ادير، غأ -كلية الشريعة أبيت ملول دراسته وحتقيقه يف  
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املالكي (ت   التونسي  بن حسن  إبراهيم  أيب إسحاق  [حتقيق] عبدهللا   / هـ)  344فتاوى 

 هـ (ماجستري). 1440أغادير: جامعة ابن زهر،  -الومحاين.
 

 ).هـ 1169 (ت فتاوي العالمة املوريتاين حممد� هللا املشهور حبمى هللا
 هـ... 1437فاس،  –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسايس   حتقيقه يف

 
  -هـ)؛ حتقيق حممد أمني الضناوي.  741حممد بن أمحد بن جزي الكليب (ت    /القوانني الفقهية

 ص.  336هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية، 
 

رواية أيب إسحاق إبراهيم   /هـ)  242  -  150خمتصر أيب مصعب أمحد بن أيب بكر الزهري (
الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،   -بن سعيد بن عثمان املديين؛ دراسة وحتقيق نور الدين شويد.

 هـ. (أصله رسالة دكتوراه).  1439
 (من املصنفات الفقهية املالكية املبكرة) 

 
 ).هـ 386 (ت  أليب عبد هللا حممد بن أيب زيد القريواين /خمتصر املدونة
 هـ... 1437فاس،  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسايس يف   دراسة وحتقيق

 
 1014عبدالواحد بن أمحد بن عاشر (ت    /املرشد املعني على الضروري من علوم الدين

(ت   املراكشي  املوقِّت  حممد  بن  حممد  بشرح  للنشر،  ال  -هـ).  1369هـ)؛  قاهرة: كشيدة 
 هـ.1439

 
هـ)؛ حتقيق حممد   436أليب مروان عبدامللك بن أمحد بن املش (ت    /املفيد يف الفقه والسنن

 هـ. 1439الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -عبدهللا البخاري.
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البغدادي القاضي عبدالوهاب بن علي    / املمهد (شرح خمتصر املدونة البن أيب زيد القريواين) 
الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل   - هـ)؛ حتقيق عبداجمليد خالدي.  422(ت  

 هـ.  1440العلمية، 
املعامالت   على:  املشتملة  اجلنا�ت،  أثناء  إىل  اإلجارة  أواخر  املوجودة، من  الكتاب  (قطعة 

 والوقف واألقضية والشهادات وغريها)
 

القاهرة:    -هـ).  463عبدهللا بن عبدالرب القرطيب (ت  يوسف بن    /منظومتان يف الفقه املالكي 
 ص.  128م،  2016هـ،   1437مكتبة ابن سينا، 

 
  .هـ) 723 (ت  أليب عبد هللا حممد بن علي بن الفخار /صح املقالة يف شرح الرسالةن

 هـ... 1437فاس،  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسايس   يفدراسة وحتقيق 
 

هـ)؛ دراسة    529أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن احلاج التجييب (ت    / احلاج التجييبنوازل ابن  
هـ،    1439تطوان: اجلمعية املغربية للدراسات األندلسية،    -وحتقيق أمحد شعيب اليوسفي.

 جـ. 3
 

الرابط:    -هـ)؛ حتقيق عبدالعاطي املرضي.  1260حممد العريب الزرهوين (ت    /النوازل الفقهية
 جـ.  2هـ،  1439األوقاف، وزارة 

 
هـ)؛   1073عبدهللا بن علي بن داود التملي (ت بعد    /النوازل اجملموعة من فتاوى املتأخرين

 ص.   718هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  -حتقيق رضوان بن صاحل احلصري.
 
 املشــــــــــهور ابلورزازي الكبري (ت  ،وازل حممد بن حممد بن عبد هللا بن احلســــــــــني الدرعين

ــ) 1166 كلية اآلداب والعلوم ســـايس، فاس:   -.يت املكي عبد العزيزأ  دراســـة وحتقيق  /هـــــــــــ
 .(رسالة دكتوراه)هـ  1437، اإلنسانية
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 الكتب احلديثة 

كلـية القنيطرة، املغرب:    -.إعـداد عـبد اهلـادي جـناح  /ـية يف فهم اـملدوـنةلكاختالف فقهـاء اـملا
 ).(رسالة دكتوراههـ  1439، اآلداب والعلوم اإلنسانية

 
معاذ    /االستدالل ابلقرآن اجمليد عند نوازيل املغرب األقصى: دراسة نظرية أتصيلية تطبيقية

 هـ (حبث خترج املاجستري).   1439مراكش: جامعة القاضي عياض،  -املساوي.
 

عّمان: دار    - دعاء سامي مانع.  /القفصي املالكي رمحه هللا وآراؤه الفقهيةاإلمام ابن راشد  
 ص.  376م،  2017هـ؟،  1439دجلة، 

 
الرابط: دار احلديث   -منصور نيانغ.  /اهتا العلميةغذهب ومسو املمي خارج  خ انفرادات الل

 هـ (حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية). 1438احلسنية، 
 

مالك قاعديت التأصيل والتفريع يف املذهب على كتابيه املوطأ واملدونة وتفنيد    بناء اإلمام
  1439،  دار البشري اإلمارات:    -.أمحد حممد نور سيف  /ما أثري حول ذلك من شبهات

 هـ.
 

هـ من   776ختريج الفروع على األصول عند الشيخ خليل املالكي رمحه هللا املتوىف سنة  
إعداد كتابه "التوضيح يف شرح جامع األمهات" البن احلاجب: دراسة أتصيلية تطبيقية/  

 هـ (دكتوراه).  1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -حسن بن عبدالرمحن احلسني.
 

األصول من خالل كتاب فتاوى العالمة سيدي عبدهللا بن احلاج إبراهيم  ختريج الفروع على  
املدينة املنورة: اجلامعة    -كابري خالد.  /هـ): دراسة مقارنة بكتاب "نشر البنود"   1233(ت  

 هـ. (ماجستري).  1440اإلسالمية، 
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  1439اخلضراء،  مكة املكرمة: دار طيبة    -.حقيبة التأهيل الفقهي على مذهب اإلمام مالك

 )2هـ (مقررات املذاهب؛ 
 

بريوت: دار الكتب   -حممد العريب القروي.  /اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية
 ص.  240هـ،  1438العلمية، 

 
عبدالرمحن عثمان    /الرجوع عن القول الفقهي يف املذهب املالكي: دراسة فقهية استقرائية

  2018هـ،    1440كواالملبور: جامعة املال�، أكادميية الدراسات اإلسالمية،    -[الشنقيطي].
 م (رسالة جامعية). 

 
بريوت: دار    -املختار بن العريب مؤمن.  / العرف الناشر يف شرح وأدلة فقه منت ابن عاشر

 ص.  437هـ؟،  1438ابن حزم، 
 

إعداد    / د الشراديوأمح  هـ]  1344[ت  فتاوى فقهية مغربية للقاضيني الفاطمي الشرادي  
 هـ. 1439املغرب،  -وحتقيق مصطفى حملمدي الشرادي.

 
الفتوى بني البناء املقاصدي والتنزيل املصلحي: دراسة يف ضوابط النظر والتنزيل يف نوازل 

 هـ.  1439القاهرة: دار الكلمة،  -عبدالكرمي بن حممد بناين. /املالكية
 
  هـ  381يف املائة الرابعة: أبو بكر بن َزرب املتوىف سنة    ابألندلسقه النوازل عند املالكية  ف

 هـ.  1438الدار البيضاء: دار الرشاد احلديثة،  -.حسن إزكيتأتليف  [منوذًجا]/
 

عن   املعني"دلة  أاملبني  الَعمراوي.  /"املرشد  ومنقحة.  -احممد  مزيدة  جديدة  الدار    -ط، 
 ص.  464م،  2016هـ،  1437البيضاء: مكتبة اهلداية، 
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ا مجعً   :هـــــــ) من خالل النوادر والز�دات 260  (ت  جمموعة حممد بن إبراهيم ابن عبدوس

ــةوتوثيقً  ، كلية اآلداب والعلوم اإلنســـــــانيةســـــــايس، فاس:   -.إعداد لبىن الســـــــحاميي /ا ودراســـ
 .(دكتوراه)هـ  1437

 
  / الرسالة البن أيب زيد القريواينمسالك اجلاللة يف اختصار املناهل الزاللة يف شرح وأدلة  

 مج.  3هـ،  1440بريوت: دار ابن حزم،  -املختار بن العريب مؤمن.
 

مالكاإل  مكروهات خ  مام  بنيس.  /ودراسة  جرد:  دونةاملل  ال من  دار    - خدجية  الرابط: 
 هـ (حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية).   1438احلديث احلسنية، 

 
هـ،    1437دمشق: دار الفكر،    -حممد الوكيلي.  /الفقه يف املدرسة املالكيةمناهج تبليغ  

 ص.  376م،  2016
 

املالكية عند  الفقهية  تطبيقية  :النظائر  نظرية  نظائر  دراسة  يف  التحرير  مع حتقيق كتاب   ،
  /هـ)  526الفقه املالكي أليب الطاهر إبراهيم بن عبدالصمد بن بشري املالكي (ت بعد  

 هـ (دكتوراه).  1439أيت ملول، املغرب: جامعة ابن زهر، كلية الشريعة،  -أنيس سامل.
 

هـ)؛ حتقيق علي صاحل   1380حممد بن يوسف الكايف (ت  /النور املبني على املرشد املعني
 ص.  366م،  2016هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  -العود.

 
 الفقه الشافعي: 

 
 الكتب القدمية
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(ت   علي بن أمحد بن سعيد ابصربين احلضرمي الشافعي  /املعنيإعانة املستعني على فتح  
جدة: دار    -هـ)؛ حتقيق اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي.  1304
 ص).   1600مج ( 2هـ،  1439املنهاج، 

 
حممد بن أمحد بن عبدالباري األهدل (ت  "/  نظم الزبد"إفادة السادة العمد بتقرير معاين  

هـ،    1439جدة: دار املنهاج،    -.4ط  -.مد شادي مصطفى عربشحمبعناية  هـ)؛   1289
 ص.  736

 
هـ،    1437القاهرة: شركة القدس للنشر،   -هـ).  204حممد بن إدريس الشافعي (ت  األم/  

 مج.  8م،  2016
 

  1293(ت    العروسي بن حممد  مصطفى    /األنوار البهية يف بيان أحقية مذهب الشافعية
 هـ.  1440القاهرة: دار اإلحسان،  -هـ)؛ حتقيق عمرو يوسف اجلندي.

 ومعه تعليقات املؤلف، وكان شيخ األزهر.
 

بغية املسرتشدين يف تلخيص فتاوى بعض األئمة من العلماء املتأخرين مع ضم فوائد مجة  
بريوت:    -هـ).  1320عبدالرمحن بن حممد ابعلوي (ت    /من كتب شىت للعلماء اجملتهدين

 ص.  584هـ،  1437دار الكتب العلمية، 
 يليه له: قواعد تلخيص املراد من فتاوى ابن ز�د. 

إمثد العينني يف بعض اختالف الشيخني ابن حجر اهليتمي والشمس الرملي/ علي بن أمحد  
 ابصربين. 

 
 /املسمَّى النكت على املختصرات الثالث  ،اويواحل  املنهاجو   التنبيه حترير الفتاوي على

  - هـ)؛ حتقيق عبدالرمحن الزواوي.  826(ت    ويل الدين أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني العراقي
 ص).   2680مج ( 3هـ،  1439جدة: دار املنهاج، 
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جنم الدين أمحد بن حممد القمويل   /اجلواهر البحرية: خمتصر البحر احمليط يف شرح الوسيط

 هـ). 727(ت الشافعي 
 هـ، ...  1440دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
أليب بكر   /ألفاظ فتح املعني لشرح قرة العني مبهمات الدين  حاشية إعانة الطالبني على حلّ 

  -هـ)؛ ضبطه وصححه حممد سامل هاشم.  1300عثمان بن حممد شطا الدمياطي البكري (ت  
 مج.  4هـ،  1438الكتب العلمية، بريوت: دار 

 
ــبطه وصـــححه عبدهللا حممود حممد عمر. /حاشـــية البجريمي على شـــرح منهج الطالب  -ضـ

 مج. 4هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية، 
 هـ). 1271مع تقريرات وتعليقات حممد بن أمحد املرصفي (ت 

 
القومي، وموهبة ذي الفضل على  حاشية الرتمسي، املسماة املنهل العميم حباشية املنهج  

هـ)؛    1338(ت    حممد حمفوظ بن عبد هللا الرتمسي  /شرح العالمة ابن حجر مقدمة ابفضل
العلمي. والتحقيق  للدراسات  املنهاج  دار  مبركز  العلمية  اللجنة  دار    -.2ط  -حتقيق  جدة: 

 ص).   5912مج ( 7هـ،  1439املنهاج، 
 

عبدالكرمي كرمي الدين املطري؛   /حاشية الدمياطي على شرح الرملي على منت الستني مسألة
 ص.  536هـ،  1437تركيا: املركز،  -وحتقيق الرتاث. اعتىن به مركز اهلامشية للدراسات 

 
ضــبطه وصــححه  /البيجوري على شــرح الغزي على منت أيب شــجاع الشــيخ إبراهيم  حاشــية  

 مج. 2هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد عبدالسالم شاهني.
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ــ]   1275[ت   حاشـية النرباوي ألفاظ أيب شـجاع للخطيب   على شـرح اإلقناع يف حلّ هـــــــــــــ
 مج. 3هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق حممد العزازي. /الشربيين

 
نووي جاوي (ت   فتح    1315حاشية  الغريب، على شرح  احلبيب  املسماة قوت  هـ)، 

التقريب أليب شجاع  غاية  الغزي، ملنت  قاسم  اجمليب البن  تعليق وختريج حسني   /القريب 
 هـ.  1440عّمان: دار النور املبني،  -عبدهللا العلي.

 
 ).هـ 794ت (بدر الدين حممد بن هبادر الزركشي  /خادم الرافعي والروضة

 هـ... وهو يف الفقه الشافعي. 1439دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى، 
 

 458حممد بن أمحد اهلروي (ت  /الز�دات على الفتاوى وز�دات الز�دات على الفتاوى
 ص.   216هـ،    1437بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ)؛ حتقيق غالب بن شبيب املطريي.

 
للنووي املنهاج  الوهاج على منت  بعد    /السراج  الغمراوي (ت  الزهري  هـ)؛   1337حممد 

 . 1م، مج2016هـ؟،  1437القاهرة: شركة القدس للنشر،  -حتقيق؟.
 

حتقيق   ؛هـ)  977(ت حنو    لشربيين الشافعيمشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب اشرح التنبيه/  
 1439جدة: دار املنهاج،    -اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي.

 ص).   6000مج ( 10هـ، 
 

 هـ). 623(ت  عبد الكرمي بن حممد الرافعي الشرح الصغري على الوجيز/
 هـ...  1439حتقيقه ودراسته يف جامعة األزهر، 
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العالمة الشــيخ حممد بن قاســم الغزي، املســمى فتح القريب اجمليب يف شــرح ألفاظ شــرح  
بريوت: دار الكتب العلمية،  -اعتىن به حممد هادي الشــمرخي. /التقريب يف الفقه الشــافعي

 ص. 192هـ،  1439
 

التعليم مسائل  بشرح  الكرمي  بشرى  املسمى  احلضرمية،  املقدمة  حممد   /شرح  بن  سعيد 
جدة: الدار،    -هـ)؛ بعناية اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج.  1270ي (ت  ابعشن احلضرم

 ص.  720هـ،  1437
 وينظر أيًضا: بشرى الكرمي: شرح مسائل التعليم.

 
  هـ)؛   930أمحد بن عمر املزجد (ت  العباب احمليط مبعظم نصوص الشافعي واألصحاب/  

 ص.   1888هـ،  1437الدار، جدة:  -حتقيق اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج.
 
  665(ت    القزويين الشافعي عبدالغفار بن عبدالكرمي  جنم الدين  ب/  لعجاب يف شرح اللباا

 هـ.   1440اإلمارات: دار البشري؛ بريوت: دار ابن حزم،    -هـ)؛ حتقيق نشأت كمال املصري.
 

  819(ت    عمدة الرابح يف معرفة الطريق الواضح شرح هداية الناصح أليب العباس الزاهد 
هـ)؛ ضبط نصه وعلق عليه حممد حسني   1004مشس الدين حممد بن أمحد الرملي (ت    /هـ)

 ص 479م،    2018هـ،    1439الر�ض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان،    -الدمياطي.
 سبق حتقيقه وصدوره عن دار الفتح بعّمان. 

 وهو يف الفقه الشافعي. 
 

؛ حتقيق )804بن امللقن (ت بن علي ســــــــــــراج الدين عمر   /جاملنها عمدة احملتاج إىل شـــــــــرح 
ــاركة الباحثني يف دار الفالح.  16 هــــــــــــــــــ،  1439بريوت: دار ابن حزم،  -خالد الرابط، مبشـ

 ج.م
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بعناية  هـ)؛    1352حممد بن عبدالرمحن بن عبدالباري األهدل (ت    / عمدة املفيت واملستفيت
العلمية مبركز دار   العلمياللجنة  جدة: دار املنهاج،    -.2ط  -.املنهاج للدراسات والتحقيق 

 ص).  1424مج ( 2هـ،  1439
 

 1004حممد بن أمحد الرملي (ت   /غاية البيان شــــرح زبد ابن رســــالن يف الفقه الشــــافعي
ــ)؛ مراجعة وضبط أمحد عبدالسالم شاهني. ــ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،   -هـــــــــ هـــــــــ

 ص. 520
 

هـ)؛    1329حبيب بن يوسف الفارسي (ت    /املعتمدة من خالصة فقه الشافعيةالفتاوى  
 مج. 2هـ،  1438دمشق: مكتبة دار الفجر،  -اعتىن به علي بن إبراهيم املعيين.

 
هـ)؛    844(ت    شهاب الدين أمحد بن حسني الرملي  /فتح الرمحن بشرح زبد ابن رسالن 

 ص.   1088هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -عين به سيد بن شلتوت الشافعي.
 

عمر بن حامد ابفرج ابعلوي احلضرمي   / فتح العلي جبمع اخلالف بني ابن حجر وابن الرملي
هيتو.هـ)  1274(ت   حسن  حممد  شفاء  به  عنيت  املنهاج،    -؛  دار  هـ،   1439جدة: 
 ص. 976

 
 مشس الدين حمد بن قاسم الغزي الشافعي   / منت الغاية والتقريب  فتح القريب اجمليب شرح

  1439هـ)؛ حتقيق اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي،  918(ت 
 ص.  400هـ، 

 
زين الدين أمحد بن عبدالعزيز املليباري الشافعي   / فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين

بريوت: دار الكتب    -ضبطه وصححه وخرج آ�ته حممد عبدالقادر شاهني.هـ)؛    987(ت  
 ص.  256هـ،  1439العلمية، 
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 . ومعه تقريرات األفاضل علماء الشافعية 
هـ،    1440بريوت: دار ابن حزم،    -طبعة أخرى: شرحه وحققه وعلق عليه ماجد احلموي.

 مج.  2
 هـ.  1438دمشق: دار التقوى،  -وبتحقيق قاسم حممد النوري.

 
بريوت: دار    -هـ).   926زكر� بن حممد األنصاري (ت    /فتح الوهاب بشرح منهج الطالب

 ص).  912مج ( 2هـ،  1439الكتب العلمية، 
املنهجية  :ومعه الدقيقة  املسائل  يف  الذهبية  (ت    /الرسائل  الذهيب  حنفي  بن  مصطفى 

 هـ).1280
 

علوي   /والضوابط والقواعد الكليةالفوائد املكية فيما حيتاجه طلبة الشافعية من املسائل  
ار الفاروق  د  القاهرة:  -؛ حتقيق قسم التحقيق بدار الفاروق.هـ)  1335بن أمحد السقاف (ت  

 م.  2017هـ،  1437، لالستثمارات الثقافية
 

الغريب احلبيب  اجمليب  : قوت  القريب  فتح  على  القاسم:   توشيح  بن  غاية    حملمد  شرح 
هـ)؛ ضبطه وصححه حممد    1315نووي بن عمر اجلاوي (ت  حممد    /أليب شجاع   التقريب

 ص.  576هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،   -عبدالعزيز اخلالدي.
 

ــرح املنهاج ــافعي  قوت احملتاج يف شـــ شـــــــهاب الدين أمحد بن محدان األذرعي  /يف الفقه الشـــ
هــــــــــ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،   -هــــــــــ)؛ حتقيق عيد حممد عبداحلميد.  783(ت 
 مج. 12

 ويعين ابملنهاج: منهاج الطالبني وعمدة املفتني لإلمام النووي. 
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حلّ ك يف  األخيار  االختصار"   فاية  أبت  /"غاية  الدين  املؤمن   وقي  عبد  بن  حممد  بن  بكر 
جدة: دار    -.6ط  -.حممد شادي عربش  ،عبد هللا بن مسيطهـ)؛ بعناية    829(ت   اِحلصين

 ص.  768هـ،  1439املنهاج، 
 هـ؟  1439دمشق: دار الفيحاء،  -وبتحقيق قاسم حممد آغا النوري.

 مج. 1جـ يف  2هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -وبتحقيق كامل حممد عويضة.
 هـ).  593و"غاية االختصار" أليب شجاع أمحد بن احلسني األصفهاين (ت 

 
هــــــــــــــــــــــ)؛ حتقيق عادل أمحد عبد  676(ت   النووي  حيىي بن شـــــــرف /اجملموع شـــــرح املهذب

 مج. 27هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -املوجود وآخرين.
 

أليب شجاع أمحد بن    /أو منت الغاية والتقريب  ،غاية االختصار املسمى  ،خمتصر أيب شجاع 
  - .2ط  -.مد شادي مصطفى عربشحمبعناية    هـ)؛   593(ت    الشافعي  احلسني األصبهاين

 ص.  192هـ،  1438املنهاج، جدة: دار 
 

  344أليب بكر حممد بن أمحد بن احلداد (ت    / املسائل املولدات، املشهور بفروع ابن احلداد
الدارقي. حممد  بن  عبدالرمحن  حتقيق  والرسائل   -هـ)؛  الكتب  نفيس  لنشر  أسفار  الكويت: 

 هـ (أصله رسالة علمية).  1439العلمية، 
 

هـ)؛ حتقيق    770أمحد بن حممد املقري الفيومي (ت    /الشرح الكبري املصباح املنري يف غريب  
 ص.   792م،    2016هـ،    1437دمشق: دار الفيحاء: دار املنهل،    -أمين عبدالرزاق الشوا.

 
املقدمة احلضرمية يف فقه السادة الشافعية، املسّماة مسائل التعليم، أو خمتصر ابفضل، أو  

هـ)؛ حتقيق   918(ت   لرمحن ابفضل احلضرمي الشافعيعبد هللا بن عبد ا  / املختصر الكبري 
 1438جدة: دار املنهاج،    -اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي.

 ص.  288هـ، 
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ــ)؛ حتقيق حممد بن علي  676حيىي بن شـــرف النووي (ت   /املنتخب: خمتصــر التذنيب هـــــــــــــــ

 هـ. 1439الكويت: دار الضياء،  -احمليميد.
 
هـ)؛ حتقيق عبدالرزاق شحود    676أليب زكر� حيىي بن شرف النووي (ت    / نهاج الطالبنيم

 هـ.  1440دمشق: دار الفيحاء،  -.2ط -النجم.
 مذيًال بدقائق املنهاج/ للمصنف.

 مع كتاب "حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج"/ البن امللقن.
 ين احملتاج".مضافًا إليهما تنبيهات وتقييدات الشربيين يف كتابه "مغ

 
  - هـ)، بعناية حممد شعبان.  676حيىي بن شرف النووي (ت    /منهاج الطالبني وعمدة املفتني

 ص.   712هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.2ط
 

شهاب الدين أمحد بن حممد   /املنهاج القومي شرح على املقدمة احلضرمية يف الفقه الشافعي
بريوت:  -هـــــــــــــ)؛ شرح ألفاظه وخرج أحاديثه أمحد مشس الدين.  974بن حجر اهليتمي (ت 

 ص. 320هـ،  1438دار الكتب العلمية، 
 
(ت    شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي "/  مسائل التعليم "املنهج القومي شرح   

 ص.  656هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.4ط -هـ)؛ عين به قصي احلالق. 974
 اشتهر ابملقدمة احلضرمية، يف الفقه الشافعي.مسائل التعليم 

 
كمال الدين حممد بن موسى   /نهاج يف الفقه على املذهب الشافعياملالنجم الوهاج يف شرح  

 - .بعناية اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلميهـ)؛    808الدَّمريي (ت  
 ص).  5758مج ( 10هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.2ط

 مج. 6هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -وبتحقيق حممد العزازي.
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حممد  /النظم املســـتعذب يف تفســـري غريب ألفاظ املهذب يف الفقه على املذهب الشـــافعي

بريوت: دار الكتب   -هــــــــــــ)؛ حتقيق حامد بن عبدهللا احملالوي. 633بن أمحد بن بطّال (ت 
 ص). 864مج ( 1ج يف  2هـ،  1439العلمية، 

 
ت العباس أمحد بن عمر النشائي الشافعي (  و كمال الدين أب  /على أحكام التنبيه  نكت النبيه

مج    2هـ،    1439جدة: دار املنهاج،     -.عبد الرمحن فهمي حممد الزواوي هـ)؛ حتقيق    757
 ص).  1600(
 

ــاد املبتدئني:  �اية الزين   ــرح على قرة العني مبهمات الدين يف الفقيف إرشـ ه على مذهب شـ
هـــــــــــــــــ)؛ ضــبطه وصــححه عبدهللا  1316حممد بن عمر نووي اجلاوي (ت   /اإلمام الشــافعي

 ص. 400هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممود حممد عمر.
 وبذيل صحائفه تقريرات مهمة للشارح.

 
قدم له  هـ)؛    1004مشس الدين حممد بن أمحد الرملي (ت    /�اية احملتاج إىل شرح املنهاج

  6م،    2017هـ،    1438القاهرة: دار احلديث،    -وخرج أحاديثه سيد بن حممد السناري.
 مج.

 مج. 6هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -وبعناية حممد عبدالقادر عطا.
 
 (ت مام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن يوسف اجلويينإل  /�اية املطلب يف دراية املذهب 

  1438جدة: دار املنهاج،    -.4ط  -.عبد العظيم حممود الديب حتقيق وفهرسةهـ)؛    478
 ص).   11712مج ( 21هـ، 

 
مشس الدين حممد بن مظفر اخلطييب اخللخايل الشــــــــــــافعي (ت    /الوايف يف شـــــــــرح املختصـــــــــر

 هـ).745
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 هـ... 1439دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

 الكتب احلديثة 
هـ) يف كتابه "العباب" اليت خالف    930(ت  املزجد اليمين أمحد بن  اآلراء الفقهية لإلمام  

السودان: جامعة    -أمحد عمر األهدل.(ابب العبادات)/    لشيخني النووي والرافعيفيها ا
 هـ (دكتوراه).  1439القرآن الكرمي، 

 
  -أمحد �سني حممد.  /لشافعياالختيارات الفقهية لإلمام ابن املنذر اليت خالف فيها اإلمام ا

 ص (ماجستري).  458م،  2016هـ،  1437املنصورة: جامعة املنصورة،  
 

أنوار املسالك شرح العالمة حممد الزهري الغمراوي على عمدة السالك وعدة الناسك 
 ص.   320م،  2016هـ،  1437القاهرة: شركة القدس للنشر،  -.البن النقيب

 
الشافعي:  مصطلح املذهببتعريف  حتقيق املطلب   القادر بن حممد    /مذهب اإلمام  عبد 

 ص.  368هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -.ارييبالفنملي املل 
 ومعه له: شذرات الذهب يف تعليق حتقيق املطلب. 

 
 . هـ 558مام حيىي بن أيب اخلري العمراين املتوىف سنة ترجيحات اإل 

 م...    2015هـ،  1437، نبارامعة األلطالب أو أكثر، جبدراسته يف أبواب خمتلفة، 
 

دمشـق: دار طيبة الدمشـقية،   -نبيل عماري.  /التيسـري على فقه السـادة الشـافعية ابلتشـجري 
 هـ؟ 1440

 .دلة وبعض التعليقات حاشية ابب الصالة يف األ :ويليه ،ابب الطهارة
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(ت   حممد بن عبد هللا ابُمجَّاح العموديعبد هللا بن    / عمدة الطالبني ملعرفة بعض أحكام الدين
  - .2ط  -.بعناية اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي هـ)؛    1355

 ص.  384هـ،  1439جدة: دار املنهاج، 
 

ــادة  العوائـد الـدينيـة يف تلخيص الفوائـد املـدنيـة يف بيـان من يفىت بقولـه من متـأخري الســـــــــ
هـ)؛ حتقيق عبدالنصري   1374الدين أمحد بن كو� الشاليايت املليباري (ت  شهاب    /الشافعية

 هـ. 1439الكويت: دار الضياء،  -أمحد املليباري.
 

ــافعي يف كتاب "األّم" بريوت: دار   -ســــــامي حممد صــــــبح.  /الفروق الفقهية عند اإلمام الشــ
 هـ. 1439املقتبس، 

 
 /الصالة إىل �اية كتاب اجلنائز: مجًعا ودراسةالفروق الفقهية عند الشافعية: من أول كتاب  

 هـ. (دكتوراه).  1440الر�ض: جامعة امللك سعود،   -أمحد حنفي داعني يونتا.
 ) رسالة علمية، يف سنوات خمتلفة. 12وأبواب أخرى، لطلبة آخرين، يف (

 
 -مصطفى البغا، مصطفى اخلن، علي الشرجبي.  /مام الشافعيلفقه املنهجي على مذهب اإلا

 ص.  1096م،  2016هـ،  1437دمشق: دار املصطفى، 
 

 ما حكم عليه ابلشذوذ عند الشافعية.
 هـ...  1439مجع ودراسة لطلبة يف الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، 

 
  - القحطاين. عبدالرمحن محد    /املعتمد عند الشافعية يف آ�ت األحكام: العبادات منوذًجا 

 ص. (ماجستري). 363هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا، 
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م،    2016هـ،    1437دمشق: دار القلم،    -حممد الزحيلي.  /الوسيط يف الفقه الشافعي
 مج.2
 

أمحد بن عمر الشاطري (ت   /الياقوت النفيس يف مذهب ابن إدريس (يف الفقه الشافعي)
ابفضل.  1360 حممد  بن  فضل  حتقيق  العلمية،  بري   -هـ)؛  الكتب  دار  هـ،    1438وت: 
 ص. 240

 
 الفقه احلنبلي: 

 
 الكتب القدمية

هـ)؛ حتقيق حممد بن �صر    1083حممد بن بدر الدين البلباين (ت  أخصر املختصرات/  
 هـ.   1440بريوت: دار البشائر اإلسالمية،   - ط، جديدة. -العجمي.

 ص.  390هـ،  1437دمشق: دار طيبة،  -وبتحقيق سالمة بن عبداجلليل احملمودي.
 

بريوت:    -هـ).  968شرف الدين موسى بن أمحد احلجاوي (ت    /اإلقناع لطالب االنتفاع 
 ص.  1320هـ،   1439دار ابن حزم، 

 
أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين   /اخلالف الصغري يف الفقه، املسمى برؤوس املسائل

مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء،  -هـ)؛ حتقيق �صر بن سعود السالمة. 510احلنبلي (ت 
 هـ. 1439

 
هــ)؛ حتقيق  1189عبدهللا البعلي احلنبلي (ت أمحد بن   /الروض الندي بشرح كايف املبتدي

 هـ؟ 1439الكويت: مكتبة أهل األثر،  -وائل حممد بكر زهران.
 



135 
 

هـ)؛ حتقيق عبدهللا   458أليب يعلى حممد بن احلسني الفراء احلنبلي (ت    /شرح خمتصر اخلرقي
السالمة. سعود  بن  �صر  الفاضل،  عبدالعزيز  اخلضراء  -بن  أطلس  دار  املكرمة:  ، مكة 

 هـ.1439
 

عمـدة الطـاـلب لنـيل املـآرب يف الفـقه على املـذهـب األمحـد األمـثل مـذهـب اإلمـام أمحـد بن  
  -.3ط  -هـ)؛ حتقيق جاسر بن مطلق اجلاسر.  1051منصور بن يونس البهويت (ت    /حنبل

 هـ. 1439الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية، 
 

الكربى بن    /الفتاوى  (ت  أمحد  تيمية  بن  حزم،    -هـ).  728عبداحلليم  ابن  دار  بريوت: 
 ص.  1718هـ،  1438

 
ــول يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ــمى الفصــــ أليب الوفاء  /كفاية املفيت، املســــ

مكة  -هـــــــــــــــــ)؛ اعتىن إبخراجه �صــر بن ســعود الســالمة. 513علي بن عقيل البغدادي (ت  
 ـه 1439املكرمة: دار أطلس اخلضراء، 

 
بريوت: دار ابن   -.9ط  -هـ).  728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية (ت    /جمموعة الفتاوى

 ص).  3113مج ( 20هـ،  1438حزم، 
 

النقيب بن أيب حرب اجلرجرائي؛ مجع وترتيب وتعليق مسائل اإلمام أمحد/   برواية حممد بن 
 هـ؟ 1439الذهيب،  الر�ض: الرتاث الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام -حممد بن أمحد العباد.

 
هـ)؛ مجع ودراسة    260رواية مثىن بن جامع األنباري (ت بعد    /مسائل اإلمام أمحد بن حنبل

 هـ؟ 1439عّمان: دار أجمد،  -خليل رجب الكبيسي.
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الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رضي هللا عنه الدين أمحد بن   /املعتمد يف  جنم 
دمشق: دار  - حتقيق مصطفى بن حممد صالح الدين القباين.هـ)؛   695محدان احلنبلي (ت 

 هـ؟ 1439املنهاج القومي، 
 

(ت    /املفردات احلنبلي  الزاغوين  عبيدهللا  بن  عبدهللا    527علي  بن  عبداجمليد  حتقيق  هـ)؛ 
جامعة   –ص (أصله رسالة ماجستري    837هـ،    1439بريوت: شركة الر�ن للنشر،    -اخلنني.

 هـ). 1439امللك عبدالعزيز، 
 

القدومي  عبدهللا بن صوفان    /املنهج األمحد يف درء املثالب اليت تُنَمى ملذهب اإلمام أمحد
 هـ.  1440بريوت: دار الر�حني،  -هـ)؛ حتقيق علي آل َجروان. 1331(ت 

 
 الكتب احلديثة 

  - مها بنت عبدهللا السياري.  /اختيارات الشيخ عبدالرمحن السعدي يف قضا� فقهية معاصرة
 هـ. 1439الر�ض: دار كنوز إشبيليا،  

 
[الكويت]: املؤلف، اتريخ    -خنفر.إعداد حازم  /أخري املدَّخرات شـرح أخصـر املختصـرات

 ص. 229هـ،  1439املقدمة 
 

 -.2ط -مســـــــاعد بن عبدهللا الســـــــلمان.أدلة الروض املربع وتعليالته على زاد املســـــتقنع/ 
 هـ. 1439الر�ض: دار كنوز إشبيليا، 

 
بعناية  صاحل بن إبراهيم البليهي؛  اإلرشاد يف توضيح مسائل الزاد: حاشية على زاد املستقنع/  

 هـ. 1439الر�ض: مدار القبس للنشر،  -عبدالعزيز بن محود البليهي. 
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الر�ض: وقفية التحبري:   -صاحل بن إبراهيم احلصني.  /االستدالل املقنع ملسائل زاد املستقنع
 هـ.  1439توزيع دار كنوز إشبيليا،  

 
الر�ض: دار    -عبدالرمحن بن فؤاد العامر.  /االستمداد الفقهي بني املذاهب: احلنابلة أمنوذًجا 

 هـ.  1439امليمان، 
 

 .األقوال الفقهية املخرجة يف مذهب اإلمام أمحد
 هـ..  1439دراسة ألبواب فقهية يف رسائل علمية جبامعة أم القرى، 

 
- عنزي.مثيل طلب    /دراسة فقهية مقارنة  ":الكايف " ترجيحات ابن قدامة املقدسي يف كتابه  

 م (رسالة ماجستري).  2016هـ،  1437، نبار جامعة األ الرمادي:
 

عنيزة: مؤسسة    -حممد بن صاحل العثيمني.  / التعليق على الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل
 مج.  8هـ،   1439الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية، 

 
البن س الدين"  يف  الفقه  وتوضيح  السالكني  "منهج  على  زعل    /عديالدليل  بن  عبدهللا 

 هـ.  1439الر�ض: دار ابن اجلوزي،  -العنزي.
 

عنيزة: مؤسسة الشيخ حممد بن    -حممد بن صاحل العثيمني.  /دروس وفتاوى احلرمني الشريفني
 مج.  18هـ،  1439صاحل العثيمني اخلريية، 

 
فداء بن هبجت؛ نظم وشرح عامر بن حممد    /شرح االمحرار على النظم اجللي يف الفقه احلنبلي

 ص.  94عناية وإشراف حممد بن عبده القشيب، 
 هـ، وهو بدون بيا�ت نشر)  1440(رأيته يف الشابكة يف شهر ربيع األول من عام 
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شرحه وعلق عليه حممد بن    /شرح أخصر املختصرات البن بلبان احلنبلي: ربع العبادات
 هـ. 1439الكويت: رواق احلنابلة،  -املطريي.أمحد ابجابر؛ اعتىن به مشاري بن حممد 

 
أمحد بن �صـر القعيمي؛ اعتىن به مشـاري  /شـرح زاد املسـتقنع يف اختصـار املقنع للحجاوي

 هـ. 1439الكويت: رواق احلنابلة للنشر،  -بن حممد املطريي.
 

سلمان بن جابر  صاحل بن فوزان الفوزان؛ اعتىن به    /شرح عمدة الفقه البن قدامة املقدسي
 مج.  2هـ،  1439الر�ض: الرتاث الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب،  -السويلم.

 
عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين؛ اعتىن    /شرح كتاب فروع الفقه البن عبداهلادي (ابن املربد)

 هـ.  1439الكويت: رواق احلنابلة،  -به مشاري بن حممد املطريي.
 

 هـ. 1440الكويت: رواق احلنابلة،   - أماله أمحد بن �صر الُقَعيمي. / خوقري شرح خمتصر 
 (يف فقه اإلمام أمحد)

 
هللا رمحه  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  على  الفقه  يف  املفتاح  عبدهللا   /شرح  بن  صاحل 

 هـ. 1439السعودية،  -العصيمي.
 

فهد بن   /بيوع: مجًعا ودراسةالفروق الفقهية اليت أعلها ابن القيم يف أبواب العبادات وال
 هـ (دكتوراه).  1439الر�ض: جامعة امللك سعود ابلر�ض،  -عبدالرمحن العيبان.

إىلوأخرى   والوصا�،  الوقف  أول كتاب  الشهادات   من  عبدهللا    /آخر كتاب  بن  عبدالعزيز 
 هـ. 1439العبدالكرمي، 

 
اليت نفي فيها اخلالف يف املذهب احلنبلي العمري. مرمي سل   /املسائل  أهبا: جامعة    -طان 

 هـ (ماجستري) 1439امللك خالد، 
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 من ابب اهلدي واألضاحي، إىل �اية ابب اجلهاد: مجًعا ودراسة. 
 

علي بن حممد اهلندي؛ اعتىن   /مقدمة يف بيان املصـــــــــطلحات الفقهية على املذهب احلنبلي
 هـ. 1439دار السلطانية،  -به وعلق عليه سلطان بن هلّيل املسمار.

 
احلنبلي املفيت  رسم  هبجت.  /منظومة  اخلامتة    -عامر  الناظم،  املنورة:  هـ،   1439املدينة 

 ص. 10
 

: منظومة رسـم املفيت احلنبلي، نظم املقادر الشـرعية ابلوحدات  النظم البنيِّ يف الفقه املتعنيِّ
 هـ. 1439دمشق: دار امليمنة،  -نظم عامر بن حممد فداء هبجت. /العصرية

 
 واجتهادات أخرىمذاهب 

 ". فقه اإلمام أيب عوانة اإلسفراييين من كتاب "املستخرج
 هـ...  1439مناقشته يف أكثر من رسالة علمية جبامعة امللك سعود، 

 

 
 
 
 
 

 الفتاوى (النوازل) 
 (فتاوى كل مذهب يف مذهبه)

 
 (عام) الفتاوى (النوازل)

 

 .هـ 1439الر�ض: دار ابن اجلوزي،   -.2ط -حممد بن حسني اجليزاين. /النوازل  أصول
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  723حيتوي على ثالثة أحباث أتصيلية يف فقه النوازل، مع امللخص العلمي لواثئق النوازل (
 وثيقة). 

 
معاصرة نوازل  يف  فقهية  املزروع.  /حبوث  مزروع  بن  إشبيليا،    -عبدهللا  دار كنوز  الر�ض: 

 ص.  280م،  2016هـ،  1437
 

النقول يف ردِّ الفتوى بطهارة الكحو ؛  الّرضاع وما يتفرّع عنهجدول حمرَّمات   ل؛  صحاح 
 ب.فصل اخلطاب يف أحكام املرأة ووجوب احلجا

،  هـ)  1357(ت  الَكْسم  بن إبراهيم  حممد عطاء هللا  العالمة    ثالث رسائل فقهية ملفيت الشام
، حممد أنس  زينوحتقيق علي حممد    /يف علم مصطلح احلديث الشريف  رسالةنشرت يف ذيل:  

 هـ.  1440عّمان: دار النور املبني،  -أمتاز السباعي.
 .هـ) 1307ت وإجازته من شيخه سليم بن �سني العطّار (، رسائل وآاثر أخرى له: ليهات
 

واملعامالت   العبادات  يف  مستجدة  وقائع  املعاصرة:  والقضا�  النوازل  فقه  يف  دراسات 
إبراهيم، أماين سعيد كسرب.  /الطبيةواحلدود واجلنا�ت والقضا�   الدمام:   -فايز عبدالعزيز 

 هـ.  1437مكتبة املتنيب، 
 

القاهرة:    -؛ دراسة وإشراف نيفني حممد موسى.هـ)  1323فتاوى اإلمام حممد عبده (ت  
 . 1م، جـ 2017هـ،  1438اهليئة العامة لدار الكتب والواثئق القومية، 

 
جمموعة القرارات والتوصيات الصادرة عن جممع الفقه اإلسالمي  فتاوى فقهية معاصرة:  

  -م.  2014  –   1989) ما بني سين  100  –   1) القرارات (3  –   1: الندوات (ابهلند
 ص.  320م،  2016هـ،  1437القاهرة: دار الكلمة، 
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تطبيقية/   أتصيلية  دراسة  املستجدات:  تغطية  يف  وأثره  االفرتاضي  عبدهللا  الفقه  أنس 
 هـ.   1439عّمان: دار النفائس،  -ان.الُقرع

 
م،    2016هـ،    1437بريوت: دار النفائس،    -عمر اجلميلي.  /الت وقضا� العصرآفقه امل
 ص.  472

 
هـ،    1437القاهرة: جامعة القاهرة،    -مروة حممد مهدي.   /فقه النوازل عند ابن قيم اجلوزية

 ص  (ماجستري).  266م،  2016
 

لدراسة   الفقهياملدخل  الرشيد  /ةالنوازل  سعد  بن  الفقهية   -.عبدهللا  اجلمعية  الر�ض: 
 هـ. 1439السعودية، 

 
النوازل هـ،   1439الر�ض: دار ابن اجلوزي،    -.2ط  -حممد بن حسني اجليزاين.  /واثئق 

 مج.4
 هـ. 1437حيتوي على كافة القرارات الصادرة عن اجملامع الفقهية يف النوازل املعاصرة حىت سنة  

 
 البيئة  

 /البيئة يف القانون اجلنائي: دراسة حتليلية مقارنة بني القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية
عرفة. عبداحلميد  اجلامعية،    -حممد  املطبوعات  دار  م،    2016هـ،    1437اإلسكندرية: 

 ص. 309
 

القاهرة:    -إسالم حممود.عبدالناصر بن جامع آل    /حفظ البيئة يف الشريعة االسالمية الغراء
 ص.  96م،  2017هـ؟،  1438دار الفكر العريب، 
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أمحد    /اإلسالميةاحلماية القانونية للبيئة يف القانون الفلسطيين: دراسة مع مقارنة الشريعة  
رمحة. أبو  اإلسالمية،    -جابر  اجلامعة  لرسالة    131هـ،    1439غزة:  مكمل  (حبث  ص 

 املاجستري). 
 

 / فقه احلفاظ على البيئة يف ضـــــوء املقاصـــــد الشـــــرعية من خالل نوازل الغرب اإلســـــالمي
 هـ (دكتوراه). 1437، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةفاس:   –سايس  -.مصطفى البعزاوي

 
القاهرة: دار    -عبدالسالم.سامح    /نظرية التعسف يف استعمال احلق وأثرها يف محاية البيئة

 ص.  131م،  2017هـ،  1438املقطم، 
 

عل االعتداء  جلرائم  العامة  والفقه   :البيئة  ىالنظرية  اجلنائي  القانون  بني  مقارنة  دراسة 
حممد.اإلسالمي/   عبدالعاطي  حممد  العربية،    -أمحد  النهضة  دار  هـ،   1438القاهرة: 

 ص. 317
  

 الطب (فقه)
 

البشرية جتار  اال الفقه اإل  :ابألعضاء  جبريي    /يسالمي والقانون اجلزائر دراسة مقارنة بني 
 هـ. 1440اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة،  -�سني.

 
الر�ض: دار    - إميان بنت سالمة الطويرش.أثر األجهزة الطبية يف العبادات: دراسة فقهية/  

 ستري). ص (أصله رسالة ماج 534م،  2016هـ،  1437الصميعي، 
 

بريوت: دار   -حممد بن فهد املعيقلي.  /أثر مقاصد الشريعة يف ضبط أخالقيات املهنة الطبية 
 ص (أصله رسالة جامعية).  502هـ،  1439البشائر اإلسالمية، 

 



143 
 

هـ،    1438مصر: املؤلفة،    -أمرية حممد مغازي حممود.  /أحكام البكارة بني احلظر واإلابحة
 ص.  66م،  2017

 
 - مىن سعيد آل عليوة.  /األحكام الطبية الفقهية اخلاصة ابجلنني والطفل: دراسة فقهية مقارنة

 هـ (أصله رسالة جامعية).  1439القاهرة: دار آل �سر، 
 

البولية واملسالك  الكلى  أبمراض  املتعلقة  الفقهية  املطلق.  /األحكام  محود  بنت   -منرية 
 (دكتوراه). هـ  1439الر�ض: جامعة اإلمام، 

 
اإلسالمي الفقه  يف  وأحكامها  البشرية  لألعضاء  الصناعية  اهلادي.  /البدائل  أمحد    - عيد 

 ه؟ (أصله رسالة علمية). 1439القاهرة: دار اليسر، 
 

الر�ض: دار الصميعي،    -هند بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز.  / التخدير: دراسة فقهية
 ص.  750م،  2016هـ،  1437

 
سالمى والقانون املدين الفرنسي اإل  هدراسة مقارنة بني الفق  :عقد العالج  املريض يف حقوق  

 ص.  353هـ؟،  1440القاهرة: دار النهضة العربية،  -حسن أمحد السيد. /واملصري
 

: األسنة القاطعة املانعة جنوَح من مييل إىل التداوي ابخلمرة  رسالة يف حكم التداوي ابخلمر
أمحد بن أمحد الشّباسي األزهري، املشهور مبنَّة املنّان (ت    /ر جامعةاليت هي جلميع الشرو 

هـ،   1439بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -هـ)؛ حتقيق راشد بن عامر الغفيلي.  1292
 ). 335(لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام،   -ص. 38

 
القاهرة: دار حممود للنشر،   -رضا السيد عبدالعاطي.الطب الشرعي يف ضوء الفقه والقضاء/  

 . 3 – 2م، مج  2016هـ،  1437
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لعلم اجلينات    سالمية مقاصديةإ  ةدراس :علم مقاصد الشريعة والقضا� الطبية والبيولوجية

الوراثية/   حسن.واهلندسة  شعبان  حممد  االبتكار،    -مصدق  دار  هـ،    1438عّمان: 
 ص. 558

 
الطبية من واقع فتاوى دار اإلفتاء املصرية القاهرة: دار اإلفتاء    -شوقي عالم.  /الفتاوى 

 ص.  143م،  2016هـ،  1437املصرية، 
 

القاهرة: مجعية اإلعجاز العلمي   -حنفي حممود مدبويل.  /الفصل يف االستنساخ من األصل
 ص.  127م،   2016هـ،  1437املتجدد واخلدمات الدينية، 

 
الطبية يف كتاب الصالة واجلنائز فالح بن سعود    /دراسة فقهية تطبيقية مقارنة:  املسائل 

 هـ (دكتوراه).  1437الر�ض: جامعة امللك سعود،  -العريفي.
 

الر�ض: دار    -عادل بن سعد احلارثي.  /املستجدات الطبية يف الطهارة: دراسة فقهية مقارنة
 ص. (أصله رسالة جامعية).   386م،  2016هـ،  1437كنوز إشبيليا، 

 
املرتتبة على  ؤ املس  فقهية مقارنةإولية  الطبية: دراسة  النفا�ت  الكرمي    /دارة  مصطفى عبد 

 ص (حبث مكمل لرسالة املاجستري).   127هـ،  1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.قنيطة
 

 الفنون والرتفيه
 

مكة املكرمة:   -عالء إبراهيم عبدالرحيم. /األربعةحترير حكم املعازف عند الســـلف واألئمة  
 ).66هـ (أوراق علمية؛  1439مركز سلف للبحوث والدراسات، 
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القاهرة:    -أمل بنت أمحد عقالن.  /حكم اإليقاعات واملؤثرات الصوتية املصاحبة للحداء
 ص.  96هـ،   1439دار السالم، 

 
 -أفنان طارق مشس الدين.  /د الشرعيةالضوابط الفقهية لأللعاب الرتفيهية يف ضوء املقاص 

 هـ.  1439الكويت: جملة الوعي اإلسالمي، 
 

 خمتلفةنوازل وموضوعات 
 

مقارنة فقهية  دراسة  اإلسالمي:  الفقه  يف  الكرمية  غري  احلجارة  عبدهللا   /أحكام  بن  أنس 
 هـ (ماجستري).  1439أهبا: جامعة امللك خالد،  -القحطاين.

 
هــــــــــــــــــــ؟   1440القاهرة: دار اليســـــر،    -�ســـــر الفقي.  /لإلعالم اإللكرتويناألحكام الفقهية 

 (أصله رسالة دكتوراه من جامعة األزهر).
 

مصر: املؤلف،    -حممد منصور حسن محزة.  /احلماية الشرعية والقانونية لرصيد اهلاتف النقال
 ص.  179م،  2016هـ،  1437

 
لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،   -.الدين واحلضارة: حفظ العمران مقصد شرعي

 هـ؟ 1440
 هـ). 1439(أعمال مؤمتر دويل عقد يف إستانبول عام 

 
البنيان يف كتاب "املعيار املعرب" مقاصد الشريعة وتفعيلها يف فقه العمارة : نوازل ضرر 

(ت   الونشريسي  أمنوذًجا  914لإلمام  طه  / هـ)  خريي  الكلمة،    -.حسين  دار  القاهرة: 
 ص. (أصله رسالة علمية).  576م، ،  2017هـ،  1438
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 تراجم الفقهاء

 

 /أحوال الفقهاء يف بغداد وقرطبة يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني: دراسة اترخيية مقارنة
 ص. (ماجستري). 279هـ،  1438اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،   -بدر إبراهيم فراج.

 
القاهرة:    -ابتسام فوزي منشاوي.  /م)  1963  –  1899حممد يوسف موسى فقيًها وجمدًدا (

 ص  (ماجستري).  261م،  2016هـ،  1437جامعة القاهرة، 
 

املكتبة العتيقة ابلقريوان: نظرة جديدة يف تراجم علماء الفقه واحلديث وكتبهم يف املدرسة 
العربية    /اخلامس اهلجرياملالكية اإلفريقية حىت منتصف القرن   ميكلوش موراين؛ نقله إىل 

 ص.   382هـ،  1438املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة،  -حممد فؤاد نعناع.
 

 ***     ***     *** 
 

 انتهى اجلزء الثاين بتوفيق هللا وتيسريه 
 

 ***     ***     *** 
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 الفهرس املوضوعي 
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 51 م................................................. و الص
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 58 عبادات أخرى.......................................... 
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 احلالل واحلرام
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 اجلنا�ت والعقوابت
 85 ................................. اجلنا�ت والعقوابت (عام)
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 97 النظام اإلداري يف اإلسالم................................ 
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 101 حقوق اإلنسان......................................... 
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